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Resumo 

 

Esta tese é o produto de uma investigação naturalista realizada em três salas de educação 

pré-escolar, nos anos escolares de 2007 e 2008, cujo objetivo foi o estudo das práticas de 

avaliação na educação pré-escolar. 

O enquadramento teórico inclui uma revisão de literatura cujo conteúdo versa, sobre o 

“estado da arte” da avaliação em educação no cruzamento com a pedagogia da infância, depois 

de revisitados os autores que se têm debruçado sobre esta temática, bem como o corpus de 

conhecimento produzido até ao momento atual.  

A metodologia assentou num modelo global de pesquisa que visou captar, identificar, 

compreender, analisar e interpretar o processo que os atores organizam, vivenciam e 

operacionalizam nas práticas de avaliação nas salas de atividade da educação pré-escolar. A 

natureza qualitativa e a feição etnográfica foram vincadas pela posição analítica e interpretativa 

de pôr em diálogo, através de entrevistas, as palavras dos atores e da investigadora, bem como a 

realização de observação participante. 

Os resultados mostram práticas de avaliação convergentes e divergentes que configuram 

diferentes possibilidades, face às diferentes opções curriculares para a educação infância em 

presença. Verificou-se uma interdependência entre avaliação e a regulação do processo educativo 

construído. Os resultados não apontam para qualquer tese geral e generalizável, sustentam, 

apenas lições e reflexões de conhecimento sobre modos e estratégias de operacionalizar práticas 

de avaliação na educação pré-escolar, emergindo num quadro global de exterioridade, entre o 

referencial normativo e o referencial teórico e ético da educação de infância. 

Em suma, a investigação mostra possibilidades de avaliação na educação pré-escolar, 

através da leitura e do cruzamento dos modos e estratégias de avaliação em presença nos três 

contextos educativos investigados. Os resultados encaminham-nos no sentido de um paradigma 

renovado e congruente com os desafios que se colocam à educação de infância num contexto 

cada vez mais globalizado e caracterizado pelo destaque crescente das orientações prescritivas e 

normativas na educação. 

Palavras-chave: avaliação em educação, educação pré-escolar, avaliação em educação pré-

escolar e modelos curriculares educação infância  
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Summary 

This thesis is the product of a research conducted in three rooms of preschool education 

during the school years 2007 and 2008, the objective being the study of evaluation practices in 

preschool education.  

The theoretical framework includes a review of literature whose content refers to the 

"state of the art" of the evaluation in education at the crossroads with the pedagogy of childhood, 

once revisited the authors who have discussed this matter, as well as the corpus of knowledge 

produced up to the present moment.  

The methodology was based on a comprehensive model of research that aimed to capture, 

identify, understand, analyze and interpret the process that actors organize experience and 

operationalize in assessment practices in the activity rooms of preschool education. The 

qualitative nature and the ethnographic feature were underlined by means of the analytical and 

interpretative position of putting into dialogue, through interviews, the words of the actors and of 

the researcher, as well as conducting participant observation.  

The results show convergent and divergent assessment practices that make up different 

possibilities, given the different curriculum options for the childhood education in question. One 

could watch interdependence between evaluation and regulation of the educational process 

built. The results do not point to any general and generalizable thesis, they just support lessons 

and reflections of knowledge about ways and strategies to operationalize assessment practices in 

preschool education, emerging in a global framework of exteriority, between the regulatory 

benchmarks and the theoretical and ethical benchmarks of the childhood education. 

 In short, research shows possibilities of evaluation in preschool education, through 

reading and crossing of the corresponding assessment modes and strategies in the three 

educational contexts under research. The results lead us towards a renovated paradigm 

consistent with the challenges facing childhood education in an increasingly globalized 

framework characterized by the growing prominence of normative and prescriptive guidelines in 

education. 

 Keywords: evaluation in education, preschool education, evaluation in preschool 

education and curriculum models for childhood education   
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Résumé 

Le présent mémoire est le produit d'une recherche menée dans trois salles d'éducation 

préscolaire pendant les années scolaires 2007 et 2008, dont l'objectif était l'étude des pratiques 

d'évaluation dans l'enseignement préscolaire.  

Le cadre théorique comprend une révision de la littérature dont le contenu se penche sur 

«l'état de l'art» de l'évaluation en éducation au carrefour de la pédagogie de l'enfance, une fois 

revisités les auteurs qui ont analysé cette question, ainsi que le corpus de connaissances produit 

jusqu'à présent.  

La méthodologie s'est basée sur un modèle global de recherche qui visa capter, identifier, 

comprendre, analyser et interpréter le processus que les acteurs organisent, éprouvent et 

opérationnalisent dans les pratiques d'évaluation dans les salles d'activité de l'éducation 

préscolaire. La nature qualitative et la dimension ethnographique ont été soulignées par la 

position analytique et interprétative qui consista à mettre en dialogue, à travers des interviews, 

les paroles des acteurs et de la chercheuse, ainsi que la réalisation d'observation participante.  

Les résultats montrent des pratiques d'évaluation convergentes et divergentes qui 

matérialisent différentes possibilités, compte tenu des différentes options curriculaires pour 

l'éducation d'enfants en question. Il s'est avéré une interdépendance entre évaluation et la 

régulation du processus éducatif construit. Les résultats ne pointent vers aucune thèse générale 

et généralisable, ils soutiennent seulement des leçons et réflexions de connaissance sur des 

moyens et stratégies d'opérationnaliser des pratiques d'évaluation dans l'enseignement 

préscolaire, tout en émergeant dans un cadre global d'extériorité, entre le référentiel normatif et 

le référentiel théorique et éthique de l'éducation des enfants. 

 En bref, la recherche montre les possibilités d'évaluation dans l'éducation préscolaire, à 

travers la lecture et le croisement des modes et des stratégies d'évaluation en question dans les 

trois contextes éducatifs étudiés. Les résultats nous conduisent vers un nouveau paradigme 

rénové et cohérent avec les défis qui se posent à l'éducation de l'enfance dans un contexte de 

plus en plus mondialisé et caractérisé par la prédominance croissante des orientations 

prescriptives et normatives en matière d'éducation. 

 Mots-clés: évaluation en éducation, éducation préscolaire, évaluation en éducation 

préscolaire et modèles curriculaires d'éducation d'enfants  
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Capítulo I – O Problema  

 

1 

 

CAPÍTULO I 

O PROBLEMA 

 

 

Em educação a realidade apresenta-se 

 sempre num complexo 

 entretecer de teoria e prática 

 

Peralta (2005, p. 25)  

 

 

1. Introdução 

 

Este projeto de investigação em avaliação na educação pré-escolar resulta do 

cruzamento de duas forças até agora estruturantes do próprio projeto de vida: o gosto pela 

educação, acompanhado por uma postura empreendedora e de investigação que possibilite 

a desocultação dos dilemas e questões que lhe pertencem e o gosto pelo saber numa 

postura reflexiva e crítica. Este comprometimento com a ação e com a investigação1 

explicam a natureza do estudo, bem como os seus objetivos cuja pretensão visa um 

contributo tanto científico como pragmático.  

A escolha do tema ou campo de estudo resultou do interesse em pensar a avaliação 

na educação pré-escolar através do cruzamento de diálogos próximos e constantes entre a 

pedagogia da infância e a avaliação em educação. A busca da sua compreensão é feita 

através dos atores sociais, as educadoras e crianças, no sentido de pensar a avaliação 

enquanto parte integrante da prática educativa. Mas a sua formulação como objeto de 

estudo surgiu no seio da problemática proposta no Curso de Formação Avançada – 

Desenvolvimento Curricular e Avaliação em Educação, no qual o tema parecia ter relevância. 

Ainda que todas as desocultações teóricas e desvios de um posicionamento mais 

pragmático, continuamos a crer no ideal desta trilogia2 e nas possibilidades de 

                                                           
1
 Utilizamos o termo investigação enquanto tentativa sistemática de atribuição de respostas às 

questões” (Tuckman, 2005, p. 5) do nosso estudo, sendo ambos utilizados com o mesmo sentido. 
2
 Desenvolvimento Curricular, Avaliação em Educação e a Pedagogia da Infância. 
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conhecimento que encerram, no sentido de encontrar soluções alternativas, 

pedagogicamente mais aceites e educativamente esclarecedoras. O estudo da avaliação e a 

construção de práticas contextualizadas e integradas na educação pré-escolar, traduzirá 

este cruzamento de produzir conhecimento, esclarecer as decisões e sustentar a ação. 

 

2. Delimitação do Estudo e Definição da Problemática 

Em Portugal, nem sempre, se considerou a avaliação como uma dimensão 

pedagógica relevante na educação de infância. Não se avaliava de uma forma sistemática e 

também não havia a tradição de pais ou entidades responsáveis solicitarem informação e 

dados desse processo. Muitas razões podem ser apontadas para tal e uma delas é o fato da 

avaliação não ser bem compreendida neste nível de ensino (Spodek e Saracho, 1997; 

Zabalza, 2000). Contudo, não avaliar a criança, o seu processo de aprendizagem de uma 

forma compreensiva e sistemática significa limitar o potencial de desenvolvimento de cada 

criança, não valorizar o trabalho profissional dos atores educativos, restringir o potencial de 

comunicação com os pais e com a comunidade educativa (Hills, 1993) e, deste modo, 

contribuir para uma menor valorização da educação pré-escolar (Parente, 2004). 

Uma breve análise a alguns documentos oficiais,3 sobre as orientações da educação 

pré-escolar em Portugal nas últimas décadas, permite verificar a importância (relativa)  que 

foi sendo atribuída a esta questão no âmbito da educação de infância. De certa forma 

corresponde à evolução que este nível de ensino teve em Portugal, quer nas oscilações e 

interesses políticos pela temática, pela qual passou, quer pelo cariz assistencialista que 

indelevelmente lhe está associado. 

 Foi com a aprovação da Lei-Quadro4, do Programa de Expansão e Desenvolvimento e 

com o reconhecimento jurídico de que a educação pré-escolar é «a primeira etapa da 

                                                           
3
 MEC/SEEBS (1978). Educação pré-escolar (5-6anos): Guia de Trabalho. Lisboa: Autor. 

Decreto-Lei nº 542/79, de 31/12/1979, Estatuto dos Jardins de Infância. 
MEU/DGEB (1982). Perspetivas de educação em jardins de infância. Lisboa: Autor. 
DGEBS/DEPE (1991). Orientações pedagógicas para a educação pré-escolar: Generalidades e orientações 

pedagógicas para a educação pré-escolar: Documento A – Introdução, Planificação, Registo, Avaliação 
(Documentos Policopiados) 

4
 Lei n. 5/97 (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar) consagra o ordenamento jurídico da educação pré-

escolar. “Visa não só constituir um suporte à expansão da pré-escolar como também permitir uma maior 
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educação básica», axioma consignado nos princípios estabelecidos na Lei de Bases do 

Sistema Educativo de 1986, que se passou, a atribuir uma maior importância à 

aprendizagem e ensino adequado e sistemático na ed pré-escolar. Antes da entrada no 1º 

ano do ciclo do ensino básico, tendo sido a partir daí que a avaliação começa a ser 

perspetivada como uma dimensão central na pedagogia da infância (Parente, 2004, p. 3).  

Nas publicações do Ministério da Educação anteriores a 1991 não consta qualquer 

referência à avaliação. No ano de 1978, um documento publicado pelo Ministério da 

Educação, para apoio às educadoras que iam trabalhar com «classes do ano preliminar 

destinadas a crianças de 5/6 que não puderam desfrutar de uma educação infantil 

adequada e classes de educação pré-escolar», pode ler-se uma referência à importância da 

observação dos progressos realizados pelas crianças e a sua relação com a eficácia da ação 

pedagógica, nos seguintes termos: «observar e analisar os progressos realizados por cada 

criança, bem como a natureza e a eficácia da sua própria ação pedagógica em função dos 

objetivos da educação pré-escolar» (MEC, 1978, p. 28), mas sem qualquer referência 

explícita à avaliação. 

No ano de 1979, no documento publicado com o Estatuto dos Jardins de Infância, o 

Decreto-Lei nº 542/79, é pela primeira vez avocado aos educadores a responsabilidade de 

organizar um registo biográfico para cada criança. Os elementos a constar nesse registo 

deverão resultar das informações familiares, do acompanhamento pelas educadoras e de 

exames e observações de natureza médica. No ano de 1982, um outro documento surgiu 

apresentando o ponto de situação relativamente a alguns aspetos a levar em conta na 

educação das crianças que frequentam os jardins de infância e as principais perspetivas de 

educação a considerar (MEU/DGEB), não constando qualquer referência à avaliação.  

A referência à avaliação surgiu numa publicação no ano de 1991, inserida no âmbito 

das orientações e estratégias pedagógicas a implementar na educação pré-escolar, em 

consequência da crescente relevância da educação pré-escolar e do aumento do número 

de jardins de infância. Esta publicação orientadora das práticas educativas refere: «a 

metodologia – qualquer que seja – exigirá sempre que a educadora concilie o interesse da 

criança e a integração no meio, estimulando, apoiando, confrontado e avaliando, para 

                                                                                                                                                                      

articulação ente as diversas modalidades e respostas para as quais estabelece princípios comuns” (Silva, 
1996:44). 
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proporcionar e viver cada dia uma experiência feliz, num processo recíproco e de mais 

saber» (DGEBS/DEPE, 1991, p. 6). O conceito de avaliação é explicítamente referido a 

propósito das características da avaliação na educação de infância, as quais deverão incluir 

uma avaliação contínua, efetuada pela educadora, capaz de tornar possível a melhoria da 

ação educativa e a reformulação constante do trabalho, referindo a este respeito: «o 

desenvolvimento de qualquer ação educativa possui um tempo de realização própria – o 

processo e um resultado final. (…) Interessa avaliar um e outro momento» (p. 10). A 

observação e o registo são também mencionados como elementos para «comprender o 

comportamento das crianças e a intervenção da educadora aos interesses«e necessidades 

de cada uma» (p. 12)  

Na verdade, foi após a publicação da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar5 e do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento6, e no reconhecimento jurídico da Educação Pré-

Escolar, em resultado dos princípios consignados na Lei de Bases do Sistema Educativo, que 

a avaliação começa a ser perspetivada como uma dimensão pedagógica central na 

pedagogia da infância, à qual se juntou, também, os contributos das perspetivas 

construtivistas da educação de infância e da formação inicial e contínua de de educadores 

de infância, como refere Parente (2004, p. 3).  

Com a publicação das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) 

em 1997, o conceito de avaliação passa a fazer integrante dos processos educativos a 

desenvolver com as crianças, porque embora, as orientações não tenham um caráter 

prescritivo, estas sublinham e valorizam a intencionalidade da ação educativa e referem um 

conjunto de etapas sucessivas a realizar na intervenção profissional das educadoras – 

observação, planificação, ação, avaliação e comunicação. 

A pouca relevância atribuída à avaliação, numa primeira fase da história da educação 

de infância em Portugal, e a importância relativa, numa fase subsequente, contribuíram, de 

certa forma, para que esta dimensão da pedagogia tenha, em Portugal, sido subvalorizada 

ao nível da prática profissional e de muitos currículos de formação inicial, à exceção de 

alguns projetos de investigação, como o Projeto IRA (Investigação, Reflexão, Ação) e o 

Projeto Infância: Contextualização de Modelos Pedagógicos e Curriculares de Qualidade, ao 

                                                           
5
 Decreto-Lei n.º 5, de 10 /02/97 – Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar 

6
 Decreto-Lei n.º 147, de 11 /06/97 – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
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nível da formação de educadores nas dimensões pedagógicas integradas, especificamente 

na observação, documentação, planificação e avaliação (Parente, 2004, p. 3-4). 

Assiste-se, desta forma, em Portugal, à tardia relevância atribuída à avaliação 

enquanto elemento de informação necessário para o acompanhamento do processo de 

desenvolvimento, do ensino e da aprendizagem das crianças. A recente pressão social e 

profissional sobre a avaliação do desempenho docente veio despoletar uma crescente 

procura de informação sobre a gestão do currículo e os procedimentos a ter em conta na 

avaliação nos contextos de educação de infância. Despoletara, também, uma discussão dos 

profissionais de educação de infância, nomeadamente ao nível das especificidades que as 

práticas educativas incorporam nos contextos de educação pré-escolar. 

É neste contexto de necessidade profissional que entendemos que o Ministério da 

Educação fez sair as recentes circulares no domínio da avaliação na educação pré-escolar – 

a Circular 17/DSDC/DEPEB/2007 sobre a gestão do currículo na educação pré-escolar e, a 

Circular 4/DGIDC/DSDC/2011, em Abril de 2011, especificamente para a avaliação na 

educação pré-escolar.  

No entanto, há muito tempo que nos interessamos pela avaliação na educação de 

infância. Tudo começou porque tivemos oportunidade de experienciar a gestão pedagógica 

dos jardins de infância. Na época, estávamos ligados à coordenação e supervisão de 

educadoras de infância e não pensávamos sequer em enveredar pela área da avaliação. No 

entanto, talvez porque não havia, na altura, ninguém com trabalho realizado em contextos 

de aprendizagem informal em situações do quotidiano e de aproveitamento das rotinas no 

jardim de infância, nomeadamente ao nível de sala de atividades, fomos impelidos a 

aprofundar conhecimento sobre práticas de avaliação em educação pré-escolar, nos 

contextos em que ela acontece, ou seja, nas salas de atividade dos jardins de infância da 

educação pré-escolar. 

No advento de novas conceções de avaliação marcadas pelos pressupostos de 

avaliação alternativa (Gullo, 1994), de avaliação formativa (Fernandes, 2006), perspetivas 

atuais sobre o modo como a criança aprende e se desenvolve. Uma nova compreensão do 

papel da criança na construção do conhecimento, por oposição a uma tendência de 

“curricularização” da educação pré-escolar, segundo Serra (2004), que se tem acentuado a 

partir dos anos oitenta e a eventual maximização desta tendência que nos inspiram um 
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novo e diferente olhar sobre a avaliação, entendida como um meio de aprendizagem, ao 

serviço da criança e educadores, pois, como afirma Siraj-Blatchford (2005, p. 16) “os 

educadores devem resguardar-se de pressões que os podem levar a concentrar-se 

demasiado no ensino formal e na consecução de um conjunto específico de objetivos”.  

É neste contexto da perspetiva da avaliação alternativa e das possibilidades que esta 

encerra que nos propomos, com este estudo, procurar compreender, analisar e interpretar 

as perceções e práticas de avaliação que os atores participantes organizam, vivenciam e 

operacionalizam no processo educativo construído nas salas de atividade da educação pré-

escolar. Propomo-nos levar a cabo a identificação de práticas de avaliação em contexto de 

educação de infância, – nas salas de atividades de educação pré-escolar -, localizar esta 

pesquisa no cruzamento entre a teoria da avaliação em educação e a pedagogia da infância, 

na medida em que os atores participantes desenvolvem lógicas de ação curriculares7 

integradas em formas alternativas de avaliação na sua práxis educativa. Assim, através do 

estudo de caso múltiplo e de uma metodologia adequada às práticas atuais da prática 

pedagógica no contexto natural em que os acontecimentos acontecem (Kishimoto, 2002) 

tornar-se-á possível desocultar a avaliação na educação pré-escolar como estratégia 

interpelativa das práticas, emergindo num quadro global de exterioridade, entre o 

referencial normativo e o referencial teórico e ético da educação de infância. 

A investigação que se apresenta corrobora o princípio consensualmente partilhado 

de que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa nos diversos 

níveis de educação e de ensino8 e que implica princípios e procedimentos organizados e 

sistematizados, adequados à sua especificidade. O estudo das práticas de avaliação 

concretizou-se em três salas de atividades9 da educação pré-escolar, em três jardins de 

infância, e revela especificidades muito próprias, quer no que concerne ao 

desenvolvimento do processo, quer quanto aos fins e finalidades com que é realizada. 

Conforme refere Oliveira-Formosinho (2002a, p. 146), as conceções e práticas de avaliação 

na educação de infância remetem, por um lado, para a necessidade de «clarificação do que 

                                                           
7
 Projeto Educativo, Projeto Curricular, Projeto de Estabelecimento e outros que poderão estar 

associados à prática educativa dos estabelecimentos de educação ou ensino. 
8
 Lei de Bases do Sistema Educativo 1986. 

9
 Também utilizamos o conceito de sala de aula, em vez de sala de atividades tendo em conta que sala de 

aula corresponde à utilizada num dos contextos em que decorreu a investigação. No presente estudo, ambas as 
designações são utilizadas com o mesmo sentido. 
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é e para que serve a avaliação das aprendizagens no âmbito da educação de infância, ou 

seja, para as finalidas desta avaliação» e, por outro, para a necessidade de aprofundar 

formas de avaliação ajustadas, isto é, formas capazes de ter em conta a complexidade do 

processo educacional, de ajudar e apreciar o percurso efectuado pela criança e a 

capacidade de providenciar informações para suportar a continuidade educacional (Kelly, 

1992). Em educação de infância, mais especificamente nos contextos de educação pré-

escolar, não se adequam práticas e formas avaliativas utilizadas, tradicionalmente, noutros 

níveis de ensino. A avaliação em educação pré-escolar assume uma dimensão 

marcadamente formativa, sublinhada pela ausência de avaliação sumativa certificativa. 

Pois, trata-se, essencialmente, de um processo sistemático e interpelativo e interpretativo 

que se interessa mais pelo acompanhamento dos processos do que pelos resultados 10e em 

que a criança é protagonista da sua própria aprendizagem, participando ativamente de 

modo a que seja possível tomar consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai 

tendo e como as vai ultrapassar. 

Com base nestes pressupostos e na necessidade de aprofundar conhecimentos 

acerca de perspetivas de avaliação alternativa e formativa, nos anos escolares de 2007 e 

2008, desenvolvemos um estudo de caso múltiplo em três salas de atividades de três 

jardins de infância, a que ficticiamente designámos por sala de atividades do jardim de 

infância “O Paraíso”, sala de atividades do jardim de infância “O Vale” e sala de aula do 

jardim escola11 “O Sol”. 

O estudo apresenta uma descrição pormenorizada da construção da ação educativa e 

assenta numa atitude de “escuta” em relação ao discurso oral e escrito dos atores 

participantes e à penetração do “olhar” dentro das salas de atividades. Orientamo-nos para 

a compreensão dos diferentes “sentidos” e “realidades”, que embora ancorada na descrição 

dos factos e situações observadas e sua interpretação, implica um processo indutivo e 

dedutivo, situado entre as “situações de aprendizagem”, a “construção das mesmas” e as 

“intencionalidades”. Fundamentam numa inter-relação dialética que, envolve o 

                                                           
10

 As aprendizagens e os progressos das crianças consideramos como resultado, embora não seja 
atribuída uma classificação. 

11
 A designação sala de aula corresponde à utilizada pela educadora que aqui lecionava, sendo utilizada 

com o mesmo significado que sala de atividades no presente estudo. 
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microssistema - a sala de atividades e os atores participantes12 – educadoras e crianças13 - e 

as ações concretas – em contexto de “aprendizagem informal” em situações do quotidiano. 

As salas de atividades a que rumamos, são espaços educativos que antecedem a 

escola básica do 1º ciclo do ensino básico. São espaços e “lugares” que antecedem a 

aprendizagem do que é a instituição escolar, nos seus códigos, nas suas rotinas (Sarmento, 

2000, p. 21), são espaços de “iniciação às aprendizagens académicas, lecionados em regime 

de monodocência, ou monodocência apoiada, em que o “currículo assume uma perspetiva 

globalizadora” (Formosinho, 1998. p. 11).  

 

3. Questões da Investigação  

Perspetivando aceder a uma maior compreensão do nosso objeto de estudo, fomos, 

por isso, impelidos a explicitar um conjunto de questões que o tema nos sugeria que 

procurássemos aprofundar e clarificar. 

Criámos quatro eixos de análise, os quais deveriam assegurar uma ligação entre o 

nosso problema e os objetivos da investigação. 

Os eixos de análise que definimos foram: 

� Eixo de Análise I. Questões relativas à correspondência entre conceções e 

práticas de avaliação na educação pré-escolar dos atores participantes no 

estudo; 

� Eixo de Análise II. Questões relativas aos modos e estratégias de avaliação 

adotados na construção da ação educativa e a sua correspondência com os 

modelos curriculares aplicados; 

� Eixo de Análise III. Questões relativas à construção e desenvolvimento do 

processo de avaliação adotado na construção da prática educativa; 

� Eixo de Análise IV. Questões relativas ao cruzamento e interdependência da 

prática de avaliação e as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar.  

                                                           
12

 O termo participantes indica quem participou na investigação (Tuckman, 2005, p. 430). 
13

 As crianças neste estudo são atores sociais participantes nos seus contextos de vida (Agostinho, 2010). 
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A construção destes quatro eixos de análise tomaram como referência o nosso 

problema de pesquisa, ou seja, captar no lócus da investigação as práticas de avaliação 

concretizadas e a relação dessas práticas com o postulado teórico, ético e 

epistemológico da educação de infância, definindo a partir daqui, dois grandes objetivos 

que nos permitam um olhar interpretativo. 

- Captar e identificar o modo como os atores participantes organizam, 

vivenciam e operacionalizam as práticas de avaliação nos contextos de 

educação pré-escolar em investigação; 

- Interrogar a relação entre essas práticas de avaliação e as premissas teóricas 

inscritas nos modelos curriculares para a educação de infância e o referencial 

orientador das OCEPE. 

Observando e interrogando a relação entre práticas de avaliação dos participantes e 

os contextos de educação pré-escolar procuramos …. 

� Verificar correspondência entre conceções e práticas de avaliação dos atores; 

� Identificar estratégias pedagógicas na práxis educativa e os modelos 

curriculares de infância adotados; 

� Identificar interações que se estabelecem entre atores participantes – 

educadora/criança e criança/criança; 

� Identificar as funções da avaliação na construção da práxis educativa;  

� O papel atribuído à avaliação enquanto elemento integrante do processo 

educativo; 

� Captar a intervenção e participação dos atores participantes na avaliação e 

em que momentos; 

� Captar quais os instrumentos de avaliação utilizados e que situações 

concretas o exemplificam; 
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� Identificar formas de recolha de informação na documentação do processo 

avaliativo e respetiva utilização.  

 

4. Justificação da escolha do objeto de estudo 

Seis grandes aspetos justificam a presente investigação.  

O primeiro é de natureza pessoal e prende-se com o facto de ao longo do meu 

percurso profissional ter exercido cargos de coordenação, gestão e direcção de jardins de 

infância, pelo que sinto a necessidade de conhecimento neste domínio e o gosto pela 

educação. Uma postura empreendedora e de investigação contributiva para a desocultação 

dos dilemas e questões que lhe pertencem. Releva, também, nesta justificação pessoal, o 

exercício da minha atividade profissional se situar, nos últimos anos, na área da formação 

dos docentes, com incidência especial no domínio da avaliação. 

 O segundo aspeto está relacionado com a necessidade de estudos nesta área em 

Portugal. De facto a avaliação e o desenvolvimento do currículo, em educação pré-escolar, 

tem estado afastado dos debates e das agendas científicas no nosso país. Várias razões têm 

contribuído para este facto. A primeira resulta de a educação pré-escolar ser um subsistema 

de ensino relativamente periférico ao “grande sistema”, o que poderá ter contribuído para 

que o “olhar” investigativo se tenha concentrado a nível macro. Uma segunda razão pode 

estar consubstanciada na ideia, algo generalizada, de que os jardins de infância de educação 

pré-escolar são espaços onde se deixam as crianças de pouca idade, com o cariz 

essencialmente de assistência social, legando para segundo plano a sua ação educativa. 

O terceiro aspeto relevante inclui razões de carácter ideológico, as quais podem 

resumir-se na assunção de que para intervir no sistema é preciso conhecê-lo, é preciso 

estudá-lo e é preciso possuir conhecimento técnico-teórico-científico. Dito de outro modo, 

o que está em causa é o dilema entre os critérios de pertinência social dos estudos e os 

critérios de cientificidade, o que exige “responder ao carácter complexo e multidimensional 

da escola (…) a partir de uma abordagem multireferencial e multipolar, condição necessária 

para a construção de relações de pertinência entre o mundo da investigação e o mundo da 

prática” (Canário, 1996, p.139), de forma a construir um objeto científico passível de 

desvendar pólos teóricos que enformam uma determinada realidade. É este enfoque que 
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permite fazer da teoria um dado relevante, pela possibilidade de escolhas mais lúcidas 

relativamente a uma multiplicidade de práticas e caminhos possíveis no âmbito do pensar e 

do agir científico e educacional. 

O quarto aspeto é a relevância política, a procura de uma participação e 

envolvimento dos atores educativos na construção de práticas avaliativas como processo 

de melhoria e incremento da qualidade, está presente no quadro legislativo da última 

década14. Desde meados da década de noventa que se assiste a uma necessidade de 

mudança nas práticas educativas que diferentes orientações legais reconhecem, 

expressando uma tendência política que se diz descentralizadora, apesar de se inserir num 

sistema tradicionalmente centralizado. Daí que, mais recentemente, se procure introduzir 

novos processos de avaliação no desempenho docente15, na avaliação das escolas e na 

aprendizagem dos alunos, que apelam à participação e ao reforço de uma autonomia 

partilhada16 nas organizações escolares. 

O quinto aspecto é a relevância científica, pois, partimos do pressuposto que as salas 

de atividade são sistema de atividade, em que esse sistema integra “um conjunto de 

elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado17” e que a avaliação é 

um dos elementos desse mesmo sistema. Entendemos que o estudo do nosso problema só 

aí poderia acontecer. As práticas de avaliação em educação pré-escolar, em salas de 

atividade de jardins de infância da educação pré-escolar, tomam, como se exige, um 

“esforço de compreensão da complexidade, apreendida, (…) na oposição com o 

macrossocial (que foi durante muito tempo objeto da sociologia da educação) e o micro-

social (durante muito tempo objeto da psicologia da educação)”. Isto num tempo em que a 

complexidade subjacente às conceções e práticas de avaliação na educação de infância 

remete para a necessidade de «clarificação do que é e para que serve a avaliação das 

aprendizagens no âmbito da educação de infância, ou seja, para as finalidades da avaliação 

[em educação pré-escolar]» (Oliveira-Formosinho, 2002a, p. 146). Entendemos ser 

                                                           
14

; Entre as quais se destacam as alterações no Estatuto da Carreira Docente e na avaliação externa das 
escolas por parte da Inspeção Geral da Educação (ME). Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro e na avaliação do 
desempenho docente. 

15
 Decretos Regulamentares n.

os 
2/2008, de 10 janeiro; 11/2008, de 23 de maio, 1-A/2009, de 5 de 

janeiro; 14/2009, de 21 de agosto e 2/2010 de 23 de junho. 
16

 Decreto-Lei n.º 115/A – 98, de 4 de maio, e o Decreto n.º 75/2008, de 22 de abril 
17

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema em 31/08/2011 
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necessário aprofundar e conhecer práticas de avaliação implementadas e contextualizadas, 

capazes de ter em conta a complexidade e especificidade do processo educacional na 

educação pré-escolar. 

Por último, o sexto aspeto, para o qual os anteriores convergem, relaciona-se com as 

expectativas e objetivos da investigação. Neste sentido, o estudo é empreendido no sentido 

de procurar recolher informação sobre conceptualizações e práticas de avaliação presentes 

nas salas de atividade dos três jardins de infância, de modo a contribuir para um "maior” 

conhecimento desta “realidade”. Deste modo, prefigurar transformações neste nível de 

ensino, ou seja, reconhecendo a importância da relação “prática-teoria”, “não se trata só 

de indagar e explorar para produzir conhecimentos mas também manter e potenciar o 

compromisso com a transformação da prática” (Gairin, 1996, p. 66).  

 

5. Pressupostos pedagógicos 

Apesar da prevalência do tratamento formal dos dados recolhidos em qualquer 

processo de avaliação, no contexto de educação pré-escolar, os procedimentos desse 

processo não enformam nesse pressuposto. Isto é, os educadores de infância apostam 

numa prática pedagógica que privilegie a “aprendizagem informal”. O presente estudo 

enquadra-se nesta perspetiva de “aprendizagem informal”, a partir das situações de 

aprendizagem que ocorrem no quotidiano, de rotinas da sala de atividades (e.g. 

acolhimento), mesmo que sejam levadas a cabo atividades alinhadas com planeamento e 

preparações prévias. 

Este foi o pressuposto pedagógico acordado entre a investigadora e as educadoras. 

Para a presente investigação, nenhuma ação ou atividade devia ser preparada previamente 

que extrapolasse o normal funcionamento da sala de atividades e as atividades em que as 

crianças se costumam ocupar, no dia a dia no jardim de infância. A presença da 

investigadora não alterou nenhum procedimento do quotidiano da ação diária. Pretendia-se 

observar as práticas tal como elas aconteciam, com as crianças a estabelecer relações e 

interações em situações de “aprendizagem informal”. Certamente que nem todas as 

atividades foram de iniciativa da criança. Vários dos momentos observados foram 

consequência natural das atividades em que estavam envolvidas ou faziam mesmo parte da 

própria atividade e outras foram propostas ou pedidas pelas educadoras. Contudo, as 

crianças tinham toda a liberdade para agir, quando entendessem, com as ações e as ideias 



Capítulo I – O Problema  

 

13 

 

que queriam expressar. Isto é, as educadoras tentaram atuar como promotores da 

aprendizagem, potenciando «o desenvolvimento de interesses, apetências e necessidades 

de cada sujeito ou grupo» (Zabalza, 2003, p. 60), apontando, no limite, para cumprir, 

segundo a perspetiva de Howson (1983, p. 16), uma das funções da educadora que é 

«tornar-se dispensável».  

 

6. Organização da Tese 

Este trabalho consta de quatro partes essenciais e está dividido em sete capítulos. 

A primeira parte coincide com este primeiro capítulo, intitulado O Problema, 

ondefazemos o enquadramento do estudo, expomos as razões que nos levaram a realizá-lo 

e apresentamos o problema e as questões orientadoras da investigação.  

A segunda parte, é realizada uma revisão da literatura que abarca dois capítulos: o 

capítulo II, intitulado a Avaliação em Educação cujo conteúdo versa sobre o “estado da 

arte” da avaliação em educação, depois de revisitados os autores que se têm debruçado 

sobre o tema, bem como o corpus de conhecimento produzido. Discute-se a influência dos 

paradigmas epistemológicos, metodológicos, ontológicos e éticos e são analisadas as 

funções da avaliação no campo da educação. No capítulo III, intitulado A Avaliação na 

Educação Pré-Escolar: Sentidos(s) e Realidade(s) situamos a educação pré-escolar como 

“primeira etapa da educação básica” e como estrutura fundadora ao longo da vida. 

Apresenta-se o enquadramento normativo ao nível dos princípios e das finalidades 

educativas. São abordadas as principais caraterísticas dos modelos curriculares High/Scope, 

Movimento da Escola Moderna e, o Método João de Deus com enfoque principal nas 

práticas de avaliação num quadro de multireferencialidade, fiabilidade e rigor 

interpretativo a que o estudo impõe. Procuramos explicitar a natureza da avaliação na 

educação pré-escolar e discutir a função da regulação pedagógica e o seu enfoque na 

avaliação formativa e na avaliação formativa alternativa. 

A terceira parte do estudo compreende o Capítulo IV, designado Percurso da 

Investigação: Caraterísticas do Estudo, Opções Metodológicas. Nele, expõe-se e justifica-se 

o tipo de metodologia utlizada, apresentam-se os contextos do estudo, explicitam-se os 

modos de recolha e de análise e o tratamento dos dados. Abordam-se, também questões 

éticas da investigação relacionadas com os contextos de educação de infância. 



Capítulo I – O Problema  

14 

 

A quarta e última parte do estudo abrange os restantes três capítulos do trabalho e 

está relacionada com os resultados e com as conclusões. No Capítulo V, designado Estudo 

Empírico: Apresentação e Interpretação dos Dados, faz-se como o nome indica, a 

apresentação e a análise integrada dos dados. São discutidos e mostram-se os resultados. 

No contexto desta análise aprecia-se e discute-se separadamente os dados de cada um dos 

três contextos educativos estudados. No Capítulo VI, designado Síntese Interpretativa, faz-se 

uma síntese dos resultados em relação aos eixos de análise e às questões que orientaram o 

estudo de caso múltiplo e interligando os referentes teóricose dos modelos curriculares 

para a educação de infância em presença. 

O sétimo e último capítulo, chamado Conclusões, encerram com reflexões finais sobre 

a investigação realizada. São referidas as limitações do estudo e sugerem-se caminhos ou 

opções relativamente ao processo de implementação das práticas de avaliação na educação 

pré-escolar.  

Após os sete capítulos mencionados, este relatório inclui ainda as Referências 

Bibliográficas e as Referências Legislativas feitas ao longo de todo o documento. 

O segundo volume corresponde à base de dados do estudo. 
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CAPÍTULO II 

A AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Todo o trabalho de investigação insere-se 

num continuum e pode ser situado dentro 

de, ou em relação a, correntes de 

pensamento que o precedem e influenciam. 

É portanto normal que um investigador 

tome conhecimento dos trabalhos 

anteriores que se debruçam sobre os 

objetos comparáveis e que explicite o que 

se aproxima ou distingue o seu trabalho 

destas correntes de pensamento. 

 

(Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 50) 

1. Introdução 

No presente capítulo situamos a problemática em estudo, apresentando uma 

revisão de literatura,18 cujo conteúdo versa, fundamentalmente, sobre o “estado da 

arte”, da avaliação em educação, de modo a tornar-se possível obter uma compreensão 

holística e profunda da nossa pesquisa. São revisitados os autores que se têm debruçado 

sobre esta temática, bem como o corpus de conhecimentos produzido até ao momento 

atual. É apresentada uma delimitação do conceito de avaliação e explicitado a sua 

polissemia enquanto prática social. Discute-se a distinção entre avaliação e investigação 

e são abordadas as questões que configuram a natureza da avaliação como um campo 

de reflexão teórica. Descreve-se a influência dos pressupostos ontológicos, 

epistemológicos, metodológicos e éticos dos paradigmas que têm acompanhado a 

evolução e o percurso histórico da avaliação, de modo a tornar possível a compreensão 

das abordagens e modelos de avaliação em educação.  

No domínio da avaliação das aprendizagens são referidas as principais funções da 

avaliação educacional. E ainda são apresentados, discutidos e definidos os conceitos de 

avaliação formativa, avaliação alternativa e avaliação formativa alternativa. 

 

                                                           
18

 Revisão da literatura corresponde ao que se designa também por “enquadramento teórico” ou 
“fundamentação teórica” da tradução da expressão literature review (ou simplesmente review) (N.T. 
Tuckman, 2005, p. 61). 
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2. Delimitação do conceito de avaliação  

Avaliação é uma parte natural dos seres humanos no seu dia-a-dia. As pessoas 

fazem avaliações, na forma de julgamentos (judgments) de como é bom ou mau, como 

é desejável ou indesejável, quase continuamente no decorrer das suas vidas (Mark, 

Green & Shaw, 2006, p.1). “A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque 

lhe serve para orientar, de forma válida as decisões individuais e coletivas” (Valadares e 

Graça, 1998, p. 34).  

A avaliação como prática social, não pertence exclusivamente ao domínio 

científico. “Avaliar” é algo que todos nós, seres humanos, fazemos no nosso dia a dia. 

Ou seja, olhamos à nossa volta, experienciamos e tecemos considerações valorativas 

sobre uma infinidade de objetos. Estando implícita a qualquer ação racional, a avaliação 

é, segundo Santos Guerra (1993), imprescindível para conhecer e melhorar o que se faz. 

Ao longo dos tempos as pessoas têm procurado novos meios para compreender e 

aperfeiçoar as suas realizações e empreendimentos. A avaliação tem vindo a assumir 

uma importância crescente e um papel cada vez mais central nos mais variados 

domínios da vida. Esta centralidade prende-se com a atribuição de importância que as 

sociedades têm vindo a conceder à tomada de decisões baseada no conhecimento e na 

informação. Todavia, é fundamental distinguir entre avaliação tácita ou informal e a 

avaliação que se desenvolve de forma propositada e deliberada tendo em vista 

finalidades bem definidas, a avaliação formal. 

Sendo um processo natural no quotidiano das nossas vidas, quer seja num plano 

pessoal ou profissional, a avaliação apresenta-se como tácita ou informal nas situações 

em que a título individual, recorremos às nossas perceções e preferências pessoais 

(Fernandes, 2007). Quando no nosso quotidiano recorremos a inputs sensoriais, à 

observação e ao nosso conhecimento para ajuizar a qualidade de vários aspetos que nos 

rodeiam (Owen, 2007). A avaliação informal pode ser afetada pelas nossas expectativas 

ou preferências (Mark, Green e Shaw, 2006, p.2)19. A avaliação formal, ao estabelecer 

                                                           
19

A literatura propõe o recurso a avaliações formais, sistemáticas com explícitas evidências baseadas 
em julgamentos avaliativos de critérios, ou seja, “systematic evaluation can offer a way to go beyond the 
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critérios e evidenciar e relacionar factos torna-se menos dependente de preferências 

exclusivamente pessoais para entrar no âmbito do coletivo, sendo, por isso mesmo, 

mais facilmente escrutinável (Fernandes, 2007).  

A distinção entre avaliação formal e avaliação informal não é sinónimo de 

incompatibilidade podendo relacionar-se de três formas distintas: 

(…) a avaliação formal é vista como um desenvolvimento e uma melhoria 

no tipo de conhecimento que é gerado pela avaliação informal porque o 

torna mais explícito e mais fundamentado em evidências diversas; b) a 

avaliação formal e a avaliação informal geram diferentes tipos de 

conhecimento que, no mínimo, são considerados potencialmente 

complementares; e c) a avaliação formal e a avaliação informal desafiam-

se e questionam-se mutuamente sem obedecer a qualquer hierarquia e 

geram formas interativas de conhecimento (Fernandes, 2007, p.9).  

A questão da discussão acerca da avaliação formal ou informal e/ou a 

compreensão da sua natureza remete-nos, primeiramente, para a explicitação do seu 

conceito.  

 

2.1 A Polissemia de um Conceito 

O termo avaliação tem sido utilizado em diferentes contextos, com diversos 

sentidos e significados, em função da dimensão técnica-científica e sociopolítica em que 

é concebido e aplicado. É considerado um termo polissémico, com um campo 

semântico extenso. De igual modo, a avaliação é plurireferencial, porque “necessita de 

uma pluralidade de enfoques e a cooperação ou a concorrência de diversos ramos de 

conhecimentos e metodologias de várias áreas, não somente para que seja 

minimamente entendida ou reconhecida, mas também para poder ela própria se 

exercitar concretamente de modo fundamentado” (Sobrinho, 2002, p. 15). Pese 

embora a importância e os desenvolvimentos recentes, a avaliação é ainda uma 

                                                                                                                                                               

evidence available to any individual, as well as to facilitate process that are collective and not simply 
individual” (Mark, M., Green, J. and Shaw, I., 2006, p.2). 
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disciplina recente. Tem crescido muito de forma acentuada nestes últimos anos. No 

entanto, os diversos significados conceptuais atribuídos ao termo avaliação, tornam-na 

num conceito polissémico cuja polissemia deve-se «em grande parte, ao seu carácter 

multidimensional [com] múltiplos registos e em diferentes campos» (Valadares Graça, 

1998, p.34) e à existência de processos e de práticas de avaliação em qualquer nível ou 

esfera da vida humana ou social, onde se inclui a educação.  

Michael Scriven (1991, 1994), por muitos considerado a maior figura da literatura 

da investigação em avaliação, tem-se referido à avaliação como um processo que 

intervém em seis importantes áreas ou domínios. Estas seis áreas ou domínios têm em 

comum a inicial “P”. São relativas à avaliação de: “programs, policies, performance, 

products, personnel, and proposals”20. Para Scriven (1994) a avaliação é uma disciplina 

científica que tem o que designa por “core concepts”, isto é, um conjunto de conceitos 

que conferem uma identidade a todos os campos de aplicação de avaliação. Este 

autor21 refere-se à avaliação como o processo para determinar o “mérito” ou “valor” de 

algo, ou o “produto” desse processo. Normalmente, esse processo envolve a 

identificação de standards desse mesmo “mérito” ou “valor”. Para melhor 

compreensão da diversidade de conceitos que surgem associados ao termo avaliação 

ou “evaluation”22. Recorramos ao que a literatura nos diz a propósito do de alguns 

destes conceitos. 

A palavra “evaluate” ou “value” aparece na França Antiga como significado de 

“value” e “valoir” e do latim “valére”, que traduzida pode ser “ter valor” e “que calcula o 

valor” (Mark, Green e Shaw, 2006, p.2). Este duplo sentido, ainda na atualidade surge 

quando utilizamos o termo avaliação. Isto é, avaliação é um resultado em expressão 

                                                           
20

 Avaliação de programas, a avaliação de pessoal, a avaliação do desempenho, a avaliação de 
produtos, a avaliação de propostas e a avaliação de políticas.  

21
 Para Michael Scriven: “Evaluation refers to the process of determining the merit, worth, or value 

of something, or the product of that process (…). The evaluation process normally involves some 
identification of relevant standards of merit, worth or value; some investigation of the performance of the 
evaluands on these standards, and some integration or synthesis of the results to achieve an overall 
evaluation or set of associated evaluations” (Scriven, 1991, p. 139 in Handbook of Evaluation, 2006). 

22
 Termo traduzido da língua inglesa. A este propósito  Madaus, F., Scriven, M., Stufflebeam (1983, p. 

xi) afirmam:«Attempting formally to evaluate something involves the evaluator coming to grips with a 
number of abstract concepts such as value, merit, worth, growth, criteria, standards, objectives, needs, 
norms, client, audience, validity, reability, objectivity, practical, significance, accountability, improvement, 
process, product, formative, summative, costs, impact, information, credibility, and – of course – with the 
term evaluation itself»  
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numérica de algo que consideramos com um estimado valor23. A distinção entre 

“mérito” e “valor” tem, por vezes, sido apresentada por diferentes autores como 

necessária. Para Guba e Lincoln (1986) 24. o termo “mérito” refere-se às qualidades que, 

em contexto livre, acompanha o avaliado de um lugar para outro, sem alterações. O 

termo “valor” refere-se a um contexto determinado, que varia de um lugar para outro, 

como acontece quando nos referimos ao “valor” de um determinado currículo, 

independentemente do lugar da sua aplicação.  

A clarificação do conceito de avaliação, na perspetiva das ciências sociais, pode 

ser feita a partir da distinção entre avaliação e investigação. Enquanto a investigação 

procura criar conhecimento novo, a avaliação contribui para a resolução de problemas 

práticos, julgando o valor do que é avaliado. A diferença situa-se ao nível da 

generalização do conhecimento produzido. Enquanto a investigação procura produzir 

conhecimento generalizável, a avaliação situação ao nível da recolha de informação 

específica relevante para os propósitos definidos. Segundo Worthen (1987), o ponto 

comum entre avaliação e investigação situa-se ao nível da produção de conhecimento. 

O termo “evaluation research” é recusado por este autor, que defende, quando se usa 

o método experimental, não é o instrumento, mas sim o objeto que determina se uma 

atividade é investigação ou avaliação. As principais diferenças apontadas por Worthen 

(1987) entre avaliação e investigação incidem sobre questões de ordem prática 

(avaliação) e questões de conhecimento novo (investigação). Para Worthen (1987), 

enquanto que a investigação procura contribuir para a compreensão dos fenómenos e 

procura relações entre variáveis (investigação tipo experimental), sendo que o 

investigador tem um grau de autonomia que lhe permite estabelecer horizontes 

temporais para a realização da investigação. A avaliação, por seu turno está direcionada 

para a tomada de decisões e resolução de problemas- Procura descrever algo específico 

num determinado contexto, tendo em conta a aplicação de escalas de comparação ou 

de valores. Quanto à autonomia do avaliador esta é muito menor do que na 

                                                           
23

 É claro que “valor” transporta diversos e diferentes sentidos. 

24 Baseada nesta distinção os autores apresentam avaliação como sendo “a type of disciplined 
inquiry undertaken to determine the value (merit and/or worth) of some entity – the evaluand – such as a 
treatment, program, facility, performance, and the like – in order to improve or refine the evaluand 
(formative evaluation) or to assess its impact (summative evaluation) ” (Lincoln & Guba, 1986a, p. 550). 
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investigação, pois muitas vezes é resultado de encomendas direcionada para a tomada 

de decisões. 

 A clarificação do conceito de avaliação também pode ser feita através da 

distinção entre os critérios utilizados para julgar avaliação e os critérios para julgar 

investigação. Os critérios para julgar uma investigação são, segundo algumas 

perspetivas epistemológicas mais ligadas à racionalidade técnica e ao positivismo. Os 

critérios para julgar uma avaliação tais como o rigor, a credibilidade, a utilidade, a 

exequibilidade e a adequação ética e moral são diferentes. Quanto ao rigor a sua 

incidência é feita ao nível da consistência da informação recolhida com recurso à 

triangulação. No que se refere à credibilidade da informação esta deve responder às 

necessidades dos fins a que se destina, de modo a criar condições de viabilidade da 

avaliação. Por último, deve verificar-se a aplicação dos princípios ético morais entre 

todos os envolvidos na avaliação. Também a investigação é feita sem sabermos a priori 

quem irá usar os resultados, enquanto que os destinatários da avaliação está a priori 

identificado.  

A divergência entre avaliação e investigação situa-se também ao nível de 

paradigmas utilizados. Tendo em conta que a avaliação está em geral associada à 

tomada de decisões e à ação, esta está direcionada para aplicações práticas, na procura 

de problemas contextualizados e implica muitas vezes a necessidade de olhar os 

fenómenos a partir de perspetivas diversas. Ao invés, um investigador pode recorrer 

apenas à utilização de um determinado paradigma. 

Outras definições incluem como aspeto essencial para a clarificação do conceito 

de avaliação, a definição da especificidade e o propósito da avaliação, como por 

exemplo fornecer informação para os decisores políticos e para os programas de 

melhoria (Cronbach, 1983). Devido à multiplicidade de finalidades da avaliação, diversas 

variações existem nesta abordagem. Patton (1997) empenhado no uso da avaliação em 

múltiplas formas, isto é, em múltiplas finalidades, defende que a avaliação depende das 

intenções dos utilizadores e afirma que um programa de avaliação é a recolha 
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sistemática de informação sobre as suas atividades25. Stufflebeam, 2000, p. 280) define 

avaliação como: 

An evaluation is a systematic investigation of the merit, and/or worth of a 

program, project, service, or other object of interest. Operationally, 

evaluation is the process of delineating, obtaining, reporting, and applying 

descriptive and judgment information about some object’s merit and 

worth in order to guide decision making, support accountability, 

disseminate effective practices, and increase understanding of the 

involved phenomena (Stufflebeam, 2000, p. 280). 

Guba & Lincoln (1989) afirmam que «não há uma maneira “certa” de definir 

avaliação, de modo que se possa de uma vez por todas pôr fim à discussão sobre como 

realizar a avaliação e quais os seus objetivos» (p. 21). Tarefa difícil dada a natureza 

polissémica e a diversidade de orientações no âmbito da compreensão da avaliação. 

Cronbach, citado por Patton (1997) afirma que conceber um processo de 

avaliação é tanto arte como ciência.  A arte e ciência da avaliação pressupõem a criação 

de um desenho que seja apropriado para uma situação específica, ação ou contexto 

particular. «A beleza está nos olhos de quem contempla e os espectadores da avaliação 

incluem os decisores, os políticos, os gestores de programas, os participantes e o 

público em geral» (p. 249). Ao avaliador compete o saber e a arte de tomar decisões, de 

desenhar e implementar colaborativamente uma avaliação capaz de providenciar 

respostas para as questões colocadas por todas as audiências interessadas tendo em 

consideração as implicações políticas e sociais da avaliação e a importância dos aspetos 

éticos.  

 

                                                           

25 “Program evaluation is systematic collection of information about activities, characteristics, and 
outcomes of programs to make judgments about program, improve program effectiveness, and/pr inform 
decisions about future programming” (Patton, 1997, p. 23). 
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3. A natureza da avaliação  

O debate na avaliação tem como questão central, a adequação do paradigma 

científico de investigação à natureza da realidade26 a estudar. “Qualquer que seja o 

fenómeno, a investigação como processo rigoroso e sistemático de descrever ou 

interpretar, exige conhecimento tão aprofundado quanto possível dos métodos e 

técnicas que a permitam desenvolver” (Fernandes, s/d). 

A discussão sobre a natureza da avaliação tem as suas raízes num debate mais 

amplo. Ao longo dos tempos, mudanças significativas nas conceções e práticas de 

avaliação tornaram explícitas as relações em torno dos paradigmas27 científicos e 

questões epistemológicas que têm atravessado o campo das ciências sociais. A 

expressão “paradigmas da avaliação” foi usada por De Ketele (1993, 2001) para referir 

as diferentes práticas de pensamento que lhes conferem um sentido privilegiado. O 

autor recenseou dez dessas práticas (entre as quais, por exemplo, o paradigma da 

docimologia, o paradigma da avaliação ao serviço da decisão, o paradigma da avaliação 

participativa, etc.), às quais decidiu juntar (2001) a mais englobante e, segundo ele, em 

curso de construção: a “avaliação-regulação centrada na ação situada” (Figari, 2007, p. 

243)28.  

De acordo com Guba & Lincoln (1989), o campo da avaliação foi-se 

transformando desde o momento em que se constitui como um campo de reflexão 

teórica. Os pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos dos diferentes 

paradigmas foram influenciando a compreensão do conceito de avaliação e o 

desenvolvimento de modelos de avaliação. Guba & Lincoln (1989); Neimeyer e 

Neimeyer (1996); Pacheco (2001); Patton (1997); Rodrigues (1994); Rosales (1990) 

tornam explícita a relação entre a avaliação e os distintos paradigmas científicos.  

                                                           

26 Realidade (do latim realistas isto é, "coisa") significa em uso comum "tudo o que existe". Em seu 
sentido mais livre, o termo inclui tudo o que é, seja ou não perceptível, acessível ou entendido pela ciência, 
filosofia ou qualquer outro sistema de análise. http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade em 22 Agosto 2007. 

27
 Os paradigmas são constituídos por «realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante certo tempo, proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade científica» Kuhn, 
1996, p. 15) 

28
  Para Figari (2007) a escolha e a formulação por De Ketele destes paradigmas refletem de forma 

evidente o estado de espírito de estabilização e de coabitação de conceitos de origens diversas mas que 
contribuem para descrever, de forma cada vez mais complexa, os processos de avaliação abordados. (p. 
243).  
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Uma significativa influência do paradigma positivista, segundo o qual o 

conhecimento é sinónimo de racionalidade, deriva da dicotomia facto/valor (Howe, 

2003) e do conjunto de respostas providenciadas às questões da avaliação, dominante 

durante muitos anos (Guba & Lincoln, 1989; Patton, 1997; Rodrigues, 1994). Tal 

separação levou, por sua vez, à dicotomia métodos quantitativos/métodos qualitativos. 

Não sendo possível medir os valores a partir de padrões positivistas, como a observação 

neutra ou a lógica formal, então os valores podem ser aceites para a produção do 

conhecimento.  

Rodrigues (1994) referindo-se ao paradigma positivista perspetiva a avaliação 

como uma técnica, em termos meramente instrumentais que designou por “posição 

objetivista ou técnica”. A avaliação identifica-se aqui, inevitavelmente, a um processo 

de controlo externo e não necessita de explicitar, questionar, fundamentar, ou justificar 

o “referencial da avaliação” (1994, p. 97-98). Guba & Lincoln, também afirmam o 

impacto deste paradigma ao nível da avaliação da seguinte forma: 

No passado, a metodologia empregue nas avaliações tem sido quase 

exclusivamente científica, fundamentada ontologicamente na assunção 

positivista de que existe uma realidade objetiva conduzida por leis 

naturais imutáveis e epistemologicamente na assunção contrapartida da 

dualidade entre observador e observado que torna possível ao 

observador permanecer fora da arena da observação, não influenciando 

nem sendo influenciada por ela (1989, p. 12).  

A partir de meados do século XX, assiste-se à influência de outro paradigma da 

ciência, na compreensão da avaliação, denominado de forma diversa por diferentes 

autores. Patton (1997) chama paradigma qualitativo/naturalista, Guba & Lincoln (1989) 

preferem o termo construtivista. O interpretativismo e o construtivismo significam uma 

viragem epistemológica importante. Esta viragem epistemológica, reconhece que o 

conhecimento é construído, sendo um produto de interesses, propósitos e conceções 

prévia dos indivíduos. Para os construtivistas cada indivíduo constrói o seu próprio 

mundo, de modo que o significado das coisas deve ser visto em termos individuais.  
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O paradigma qualitativo ou construtivista emerge num contexto de tradição de 

estudos no campo antropológico e é sustentado pela doutrina filosófica da 

fenomenologia: 

Usando técnicas de entrevistas em profundidade, com questões abertas e 

fechadas e a observação, o paradigma alternativo assenta nos dados 

qualitativos, na investigação naturalista, e na descrição detalhada através 

de um contacto próximo com as pessoas do meio objeto do estudo 

(Patton, 1997, p. 268). 

Guba & Lincoln referem o paradigma construtivista, radicalmente diferente do 

paradigma científico e refletem o seu impacto na avaliação:  

É a unidade avaliador e stakeholders29 em interação que criam o produto 

de avaliação, utilizando uma orientação dialética hermenêutica visando o 

estabelecimento de uma interação e manutenção dentro dos limites da 

qualidade. Além disso, o produto da avaliação não é, em contraste com a 

metodologia convencional, um conjunto de conclusões, recomendações 

ou julgamentos de valor, mas mais do que isso uma agenda para 

negociações das pretensões, interesses e questões que foi resolvido 

alterar de forma dialética hermenêutica (1989, p. 13).  

Na verdade, a avaliação vem, ao longo de várias décadas, acompanhando e 

evoluindo com os debates epistemológicos que marcaram as ciências sociais, 

redefinindo-se a si mesma num constante questionamento conceptual e metodológico. 

Para Patton (1997) a defesa conciliatória entre o paradigma científico e o paradigma 

                                                           
29

 Greene (2005) define stakeholders como: “are people who have a stake or a vested interest in the 
program, policy, or product being evaluated (hereafter referred to as “the program”) and therefore also 
have a stake in the evaluation. Stakeholders are usefully, clustered into four groups: (a) people who have 
decision authority over the program, including their policy makers, funders, and advisory boards; (b) people 
who have direct responsibility for the program, including program developers,  administrators in the 
organization implementing the program, program managers, and direct service staff; (c) people who are 
intended beneficiaries of the program, their families, and their communities; and (d) people disadvantaged 
by the program, as in lost funding opportunities (pp. 397-398). 
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iiiqualitativo/naturalista é defendido nas propostas de utilização de metodologias 

mistas como forma de responder às questões da avaliação. Este autor, argumenta que: 

as questões de metodologia são questões de estratégia ou de moralidade 

e no modelo de avaliação de utilização imediata, nenhum destes 

paradigmas é intrinsecamente melhor do que o outro. Eles representam 

alternativas entre as quais o avaliador de utilização imediata pode 

escolher, ambas contêm opções para os investidores e utilizadores da 

informação (Patton, 1997, p. 268). 

Segundo Rodrigues (1994), três grandes dimensões constituem eixos à volta dos 

quais decorre «muita da reflexão, problematização e debate acerca da avaliação». A 

dimensão metodológica, a dimensão ética e a dimensão política (p. 93). O autor refere a 

existência de relações de interdependência entre as várias dimensões na medida em 

que a opção metodológica irá condicionar e influenciar as opções éticas e políticas da 

avaliação. A este propósito afirma: 

A uma ontologia30 corresponde naturalmente uma axiologia31, uma ética, 

uma política, uma epistemologia e uma pedagogia. Será pois ela a raiz da 

articulação entre dimensões metodológica, ética, política e pedagógica da 

avaliação, articulação por referência à qual se fundamentam ou justificam 

os dispositivos, processos e modelos de avaliação e com base na qual se 

aceitam diferentes definições dos próprios conceitos ou práticas de 

avaliação (Rodrigues, 1994, p. 94).  

É na linha de Patton, que Rodrigues (1994) refere a existência de uma terceira 

postura a que chama “posição dialéctica e crítica”. No âmbito desta postura, os 

                                                           
30

 Ontologia é a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da realidade, da existência dos entes 
e das questões metafísicas em geral. http://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia consultado em 25 de setembro 
2011. 

31
 Axiologia é o ramo da filosofia que estuda os valores, etimologicamente significa "Teoria do 

valor", "estudo do valor" ou "ciência do valor. http://pt.wikipedia.org/wiki/Axiologia consultado em 25 de 
setembro 2011. 
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indivíduos são simultaneamente sujeitos e objetos das situações sociais e das 

interpretações que delas fazem. A avaliação é aqui entendida como práxis.  

Seguindo o pensamento de Rodrigues (1999) o contraste entre estes dois grandes 

paradigmas, mesmo que não aprofundados exaustivamente, toda a reflexão de 

natureza filosófica que os fundamenta, contribui grandemente para clarificar a 

problemática em questão e efeituar escolhas melhor fundamentadas (avaliação em 

educação). A diferença axiomática entre paradigmas e os fundamentos que os 

sustentam, assim como as posturas associáveis encontram-se resumidamente nos 

quadros adiante apresentados por Rodrigues (1999, p. 34-35), baseados em Guba & 

Lincoln (1986) e Lecompte (1982): 

Quadro 1 - Diferenças axiomáticas entre paradigmas racionalista e naturalista 

Axiomas acerca da 

realidade 
Paradigma racionalista Paradigma naturalista 

Realidade 
Única, tangível, convergente, 

fragmentável 

Múltipla, intangível, 

divergente, holista 

Relação 

investigador/respondente 
Independente Inter-relacionados 

Natureza das afirmações de 

verdade 

Generalizações context-free, 

afirmações monotéticas, 

ênfase nas similaridades 

Hipótese dependentes do 

contexto, afirmações 

ideográficas, ênfase nas 

diferenças 

Atribuição/explicação da 

ação 

Causas reais temporalmente 

procedentes, ou simultâneas, 

manipulável, probabilística 

“Padrões” atribucionais, 

interactiva (feed-forward e 

feed-back), não manipúlável, 

plausível 

Relação aos valores Livre de valores (value free) 
Dependente de valores (value 

bound) 

(Guba & Lincoln (1986) in Rodrigues, 1999, p. 34)
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Quadro 2 - Os Fundamentos dos Paradigmas de Avaliação 

Dimensões da avaliação 
As hipóteses da avaliação 

Paradigma empírico Paradigma normativo 

Delimitação dos fenómenos 

a observar 
Por elementos Holista 

Perceção da realidade a 

avaliar 
Realista Idealista 

Amplitude de generalização Objetivista Subjetivista 

Perspetiva do investigador Extrospetivo Introspetivo 

Modos de elaboração da 

avaliação  
Formal Informal 

 (Lecompte (1982b) in Rodrigues, 1999, p. 35) 

 

Quadro 3 - Posturas associáveis aos paradigmas racionalista e naturalista 

Posturas acerca de Paradigma racionalista Paradigma naturalista 

Fonte de teoria A priori Emergente 

Design A priori Emergente 

Situação 
Laboratório (controlável, 

manipulável 
Natural 

Conhecimento utilizado Proposicional Tácito (intuitivo) 

Instrumentos utilizados Não humanos Humanos (o investigador) 

Métodos preferidos Quantitativos 

Qualitativos (entrevista, 

observação, medidas não 

obstrutivas) 

(Guba & Lincoln (1986) in Rodrigues, 1999, p. 35) 

 

Em suma, a avaliação tem, ao longo de várias décadas, acompanhado e evoluido 

com os debates epistemológicos que marcam as ciências sociais, redefinindo-se a si 

mesma num constante questionamento conceptual e metodológico.  
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4. Perspetivas e conceções de avaliação  

Embora durante muitos anos as respostas providenciadas às questões da 

avaliação se enquadrem no paradigma científico ou positivista (Guba & Lincoln, 1989; 

Patton, 1997; Rodrigues, 1999), em que “os investigadores utilizaram de forma 

sistemática processos de medida, métodos experimentais ou quase-experimentais. 

Análise estatística de dados e modelos matemáticos para testar hipótese, identificar 

relações causais e funcionais para descrever situações educacionais de forma rigorosa” 

(Fernandes, s/d), nas últimas décadas tem surgido uma diversidade de campos e uma 

multiplicidade de abordagens. Em consequência alguns autores têm vindo a reclamar a 

avaliação como disciplina científica, tendo em conta a sua consolidação, 

desenvolvimento e afirmação.  

Segundo Fernandes (2006b) a ideia da avaliação como disciplina científica, 

defendida por Scriven à luz de fundamentos epistemológicos, ontológicos, éticos e 

políticos, encontra alguns obstáculos na área prática da avaliação das aprendizagens. 

Esses obstáculos têm origem direta ou indiretamente com a clarificação de conceitos 

como: corrigir, classificar, ordenar, distribuir ponderações ou atribuir pesos sumativos, 

formativo, objetivo e subjetivo. Apesar das preocupações de construção teórica de 

Scriven se centrarem mais ao nível da avaliação em geral, reina alguma confusão, que 

urge clarificar, no domínio da avaliação das aprendizagens (Fernandes, 2006b, p. 33). 

Para Fernandes (2007a), a avaliação é hoje: 

(…) num certo sentido, uma disciplina em processo de construção e 

reconhecimento científico. Se é verdade que a avaliação, como qualquer 

disciplina científica, é escrutinada e apreciada com base em referentes 

provenientes da ciência, também continua a ser verdade que as suas 

dimensões éticas e política contribuem para que proliferem resistências 

ao seu lado cabal reconhecimento como domínio científico (p.5).  

A complexidade da avaliação também é certamente fruto das múltiplas 

influências que recebe das ciências sociais, tais como a psicologia cognitiva e social, a 

sociologia, a antropologia, a ciência da política, as ciências da comunicação e também 
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da ética (Fernandes, 2005), bem como o uso de metáforas generativas, como defende 

House (1986). Tal facto, resulta num dinamismo do conceito de avaliação, fruto de 

novas necessidades de aplicação em que os processos de uma estrutura de referência 

são levados para outra situação. A transdisciplinaridade da avaliação defendida por 

Almeida (2011, p.17) tem em conta a ligação entre teoria e a prática, pois verifica-se 

uma natureza instrumental. Nestes casos, a necessidade de serem desenvolvidos 

instrumentos para serem usados por outras disciplinas científicas, sem deixar de ter um 

“core” conceptual confere-lhe, também um estatuto científico e uma prática social em 

crescimento, cujo papel na sociedade já poucos ousam questionar (p. 19). 

Alguns autores explicam as diferentes perspetivas e conceções de avaliação em 

resultado do aparecimento de novas necessidades de avaliação. Segundo Fitzpatrick, 

Sanders e Worthen (2004), tal facto tem também origem nas diferenças filosóficas e 

ideológicas, nomeadamente no dualismo existente entre objetivismo e subjetivismo.   

Para House (2003), as abordagens da avaliação agrupam-se em duas categorias 

epistemológicas: objetivistas e subjetivista. Na abordagem objetivista é requerido que a 

informação seja “cientificamente objetiva”. Isto é, que os dados recolhidos e as técnicas 

de análise, assim como os resultados sejam reproduzíveis e verificáveis por outra 

pessoa no uso das mesmas técnicas. Os procedimentos de avaliação são, por isso, 

“externalizáveis”. Esta abordagem derivou largamente da tradição empirista das 

ciências sociais. Por outro lado, a abordagem subjetivista reivindica a sua validade na 

relevância e conhecimento do avaliador, nas suas perceções e na sua qualificação. O 

conhecimento adquirido tem um reconhecimento tácito e explícito, não sendo possível 

a reprodução por outros. 

Para Cronbach a avaliação consiste na busca de informação e na sua 

comunicação a quem tem de tomar as decisões. Por essa razão, deve 

fundamentalmente facilitar a adoção de decisões e não transformar-se num 

instrumento para dizer o que está bem e o que está mal.  

As questões sobre a epistemologia da avaliação em educação têm que ver em 

geral com as questões ligadas às ciências da educação (Figari (2007). Para o autor, as 

questões estão na sua fase “crítica”, “pré-científica” e  ainda não atingiram o estádio da 

“ciência normal”, quer dizer, o das leis e das generalizações. «A primeira questão que se 
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coloca é a de saber, em quê e em que condições, as ciências da educação podem sair do 

empobrecimento hegemónico do paradigma prescritivo que constitui o modelo escolar 

ou “pedagógico”, para acederem a um estatuto objetivo distinto do seu objeto de 

estudo» (Figari, 2007, p. 245-246).  

Nas reflexões sobre o conceito de avaliação educacional Afonso (1999, p. 27) 

remete-nos para o campo da sociologia da educação, onde inclui duas formas de 

abordagem. Segundo o autor «uma delas que poderíamos designar por sociologia 

implícita da avaliação, traduz um conjunto de referências e análises sobre a avaliação 

que se encontram, de forma dispersa e fragmentada, em trabalhos cujo objeto genérico 

é a educação escolar; uma outra, que poderíamos chamar de sociologia explícita da 

avaliação, constitui o resultado de diversos esforços teóricos e empíricos 

intencionalmente estruturados em torno da avaliação enquanto objeto (exclusivo ou 

central) de investigação»32. 

No seu percurso histórico, a avaliação, no domínio da educação, emerge com 

maior impacto por volta do século. XVII nos colégios e é indissociável do ensino de 

massas e da escolaridade obrigatória do século XIX (Perrenoud, 1999). Com o evoluir 

dos tempos, tem vindo a ocupar um espaço cada vez mais significativo e mais amplo na 

educação e na área do desenvolvimento de programas sociais e educacionais. Nos 

nossos dias, poderemos afirmar que é uma componente essencial e integral do 

processo educacional (Figari, 2007; Gullo, 1994; Kelly, 1992; Nevo, 2006) ao serviço do 

ensino e da aprendizagem dos alunos. Pela sua importância e impacto no sistema 

educativo a avaliação representa um enorme desafio para os diferentes intervenientes 

(professores, alunos, pais, outros responsáveis) que suscita algumas dúvidas e 

questões. Segundo Estrela e Nóvoa (1993, p. 10) a par da necessidade de implementar 

                                                           

 
32

 Patricia Broadfoot, a este propósito, escreve: “(...) a sociology of assessment is already implicit in 
those studies concerned with demonstrating the way in which school assessment disguises social inequality 
in the rhetoric of the meritocracy. By so doing, as assessment allows both for the identification of an elite 
and acts as a powerful means of legitimating and, hence, social control” (Broadfoot, 1981, P. 202). Num 
texto recente, a mesma autora refere ainda: “Although assessment is an implicit issue in many major areas 
of sociological concern, such as the curriculum or social inequality, and more recently educational policy, in 
the past it has been comparatively rare for sociological research to address educational assessment as an 
explicit topic and even more for such research to seek to explain the ubiquity of educational assessment” 
(Broadfoot, 1996, p. 11 citado por Afonso, 1999, p. 27). 
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procedimentos de avaliação sistemáticos observam-se algumas reservas «pela 

ambivalência de todo e qualquer esforço de avaliação inevitavelmente desencadeia: 

por um lado, reconhece-se a sua pertinência e utilidade; por outro lado receia-se que as 

suas conclusões possam pôr em causa pessoas, instituições ou políticas educativas».  

Todavia, e no seguimento da linha de pensamento de Stufflebeam & Shinkfield 

(1989) nenhuma introdução à avaliação como prática profissional estará completa se 

não se prestar a devida atenção à evolução histórica das conceções de avaliação (p. 33). 

Tal omissão, provavelmente, trará sempre uma conceção limitada de avaliação. O 

conhecimento das mudanças e as necessidades sociais ocorridas tendo em conta os 

avanços teóricos e técnicos são, por isso mesmo, os percursores das conceções em 

avaliação. 

 Para Nevo (2006) a avaliação educacional percorreu um longo caminho desde 

Ralph Tyler há mais de meio século atrás. Começou com a avaliação dos resultados dos 

alunos, com a parte da aprendizagem e o processo de ensino. A partir desse momento, 

a avaliação começou a ser utilizada no desenvolvimento do currículo, na aplicação de 

exames e em  salas de aula. Só mais tarde com o incremento de programas 

educacionais e projetos de avaliação, implementados por programas governamentais,  

a avaliação educacional se expandiu até ao interior dos sistemas educativos. 

De uma conceção inicial muito limitada, redutora e essencialmente 

técnica, foi-se evoluindo para uma conceção mais sistemática e 

abrangente com a sistemática apreciação do mérito e do valor dos objetos 

avaliados, que deixam de ser exclusivamente as coisas relativas aos alunos 

para passarem a incluir professores, projetos currículos, programas, 

materiais, ensino políticas (Fernandes, 2005, p. 60). 

A avaliação em educação é, hoje em dia , objeto de uma procura, 

simultaneamente institucional e profissional (Figari, 2007)33.O seu objeto expandiu-se 

                                                           
33

 Segundo Figari (2007) a procura da avaliação institucional situa-se ao nível das avaliações 
encomendadas pelos ministérios e pelos organismos de segurança nacionais e internacionais e ao nível 
profissional, através das expectativas das empresas e das organizações face a dispositivos de certificação, de 
garantia de qualidade, de auditorias e de controlo do seu funcionamento (p. 244). 
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significativamente. Hoje avalia-se os efeitos do ensino sobre o aluno, avalia-se a 

intervenção do professor, as reformas, os currículos, as metodologias utilizadas, as 

inovações, as instituições educativas, a formação de professores, os sistemas 

educativos, assim como programas e qualidade do ensino. Avalia-se a partir de 

diferentes orientações e perspetivas, função da mutação das referências 

epistemológicas da ciência, que naturalmente conduzem a definições e práticas de 

avaliação muito distintas.  

O percurso histórico das conceções de avaliação é explicado por Stufflebeam e 

Shinkfield (1989) através da identificação de períodos de tempo relacionando-os com as 

principais influências ocorridas nos sistemas educativos, bem como com os autores que 

concorreram com os seus contributos teóricos. Para Stufflebeam e Shinkfield (1989), o 

primeiro período vai de 1930 a 1945 e foi fortemente influenciado pelo trabalho 

daquele que é conhecido como o pai da avaliação educacional, Ralph W. Tyler. Este 

período também ficou conhecido por época «tyleriana» (Madaus e. Stufflebeam, 2000). 

Posteriormente, de 1946 e até 1957, é denominada a época da «inocência». Neste 

período, não existia na avaliação educacional a preocupação em demonstrar a sua 

eficiência e eficácia. Stufflebeam & Shinkfield (1989, p. 43) descrevem-no como uma 

época de irresponsabilidade social. A época do «desenvolvimento», compreendida 

entre os anos de 1958 e 1972, marcou o início de mudanças profundas através das 

quais a avaliação iria expandir-se e centrar-se nas necessidades da sociedade. Seguiu-se 

o período da «profissionalização» o qual trouxe uma evolução experimentada desde 

1973 até ao presente.  

Mais recentemente Madaus e Stufflebeam (2000) acrescentaram na sua análise 

mais um período, compreendido desde o ano 1983 até à atualidade. Designaram-no por 

época da «expansão» e da «integração». Este período foi marcado pela crescente 

atividade no campo da avaliação e pela integração de ideias e métodos dispersos por 

uma variedade de perspetivas teóricas. Para Worthen (1987) a avaliação como domínio 

científico multifacetado e dinâmico surge desde os anos 50. Este autor refere que 

coexistiram pelo menos três perspetivas diferentes de avaliação nos últimos cinquenta 

anos: a) a avaliação como medida; b) a avaliação como juízo profissional; e c) avaliação 

enquanto processo de comparar desempenhos com objetivos claramente definidos.  
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Guba e Lincoln (1989), por seu lado, distinguem quatro gerações de avaliação que 

correspondem a outras tantas perspetivas, abordagens, significados ou 

conceptualizações, que é possível identificar ao longo dos últimos cem anos: a) a 

avaliação como medida; b) a avaliação como descrição; c) a avaliação como juízo de 

valor; e d) a avaliação como negociação e construção. Segundo Fernandes (2005, p. 55), 

estas conceptualizações ao longo dos tempos tornaram-se complexas e sofisticadas.  

A avaliação como medida 

A primeira geração da avaliação conhecida como medida (Pinto e Santos, 2006; 

Bonniol e Vial, 2001), reflete-se na atenção dispensada ao sucesso e ao insucesso 

escolar. Trata-se de um período em que o processo está fortemente conotado com o 

atual conceito de avaliação normativa, ou seja, a comparação dos indivíduos, tomando 

como referência o sistema estabelecido como norma, em que o desempenho do aluno 

é o elemento principal (Gonçalves, 2008, p. 56). 

Só existe um conceito fundador e referente universal privilegiado da avaliação, é 

certamente o de medida (Figari, 2007, p. 230). A avaliação como medida, deriva da 

geração da medida. A conceptualização da avaliação e medida são sinónimos. Esta 

perspetiva encontra-se ancorada na racionalidade técnica e no paradigma positivista. A 

avaliação surge associada a testes bem construídos que permitem quantificar 

resultados de forma objetiva e neutra por parte do avaliador. Os testes tornaram-se 

cada vez mais populares nos sistemas educativos nos primórdios do século XX. Os seus 

resultados tornavam possível proceder a um conjunto de transformações que poderiam 

servir uma variedade de finalidades. A quantificação das aprendizagens, das aptidões 

ou das inteligências dos alunos permitia seguir o modelo científico e obter a 

credibilidade que se pretendia para os estudos sociais e humanos. «A sistematização, a 

estandardização e a eficiência caracterizavam o essencial deste movimento que teve 

em Frederik Taylor o seu principal teórico» (idem, 2005, p. 56). As L que são 

características desta geração ainda têm uma considerável influência nos sistemas 

educativos atuais. Em termos práticos, de sala de aula, pode significar que a avaliação 

se reduz a pouco mais do que à administração de testes e à atribuição de uma 

classificação em períodos determinados. 
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A avaliação como descrição, 

A avaliação como descrição, designada por segunda geração, procurou superar 

algumas das limitações da avaliação como medida. Além de medir, procura descrever 

pontos fortes e pontos fracos. Inclui autores como Tyler (1983), que define a avaliação 

como um processo que determina em que medida os objetivos foram efetivamente 

atingidos. A grande diferença em relação à conceptualização anterior é o facto de se 

formularem objetivos comportamentais e de se verificar se eles são ou não atingidos 

pelos alunos. Segundo Fernandes (2005) pode, talvez, falar-se «numa função 

reguladora da avaliação, embora sem sofisticação teórica e prática que hoje lhe é 

atribuída, e sem preocupação em conceptualizar o currículo de forma abrangente. Mas 

persistem todas as outras características da geração anterior» (p. 58). 

A avaliação como juízo de valor 

A terceira geração, a avaliação como juízo de valor, categorizada por Guba e 

Lincoln (1989) como a geração da formulação de juízos ou julgamentos representa a 

rejeição da conceção da avaliação livre de valores e aproxima-se dos relativistas ao 

reconhecer que existem várias perceções possíveis sobre uma mesma realidade. Para 

Fernandes (2005) é no âmbito da geração como juízo de valor, que começam a surgir 

ideias como: i) avaliação deve induzir e/ou facilitar a tomada de decisões que regulem o 

ensino e as aprendizagens; ii) a recolha de informação deve ir para além dos resultados 

que os alunos obtêm nos testes; iii) a avaliação tem de envolver os professores, os pais, 

os alunos e outros intervenientes; iv) os contextos de aprendizagem devem ser tidos em 

conta no processo de avaliação; e v) a definição de critérios é essencial para que se 

possa apreciar o “mérito” e o “valor” de um dado objeto de avaliação (p. 59). 

Nesta conceção de avaliação, podemos incluir a abordagem orientada para o 

consumidor de Scriven (1991), a avaliação responsiva de Stake (2004), o modelo CIPP de 

Stufflebeam (2000). Segundo Fernandes, estas três gerações de avaliação, cujas 

conceções parecem continuar a prevalecer, apresentam limitações, com maior ou 

menor expressão nos sistemas educativos, pois estão dependentes de modelos teóricos 

que se adequam com muita dificuldade aos currículos atuais. 
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A avaliação como construção 

A conceção de avaliação como construção inspira-se no paradigma construtivista, 

propõe uma rutura epistemológica, no sentido em que, rejeitando a existência de uma 

única “realidade”, considera a avaliação como constructo mental, que deriva da 

interação entre indivíduos. A referência construtivista desta quarta geração proposta 

por Guba e Lincoln (1989) está baseada num conjunto de princípios, ideias e conceções 

que Fernandes (2005) apresenta como: i) os professores devem partilhar o poder de 

avaliar com os alunos e outros intervenientes e devem utilizar um conjunto e 

estratégias, técnicas e instrumentos da avaliação; ii) a avaliação deve estar integrada no 

processo de ensino aprendizagem; iii) a avaliação formativa deve ser a modalidade 

privilegiada de avaliação, com a função principal de melhorar e de regular as 

aprendizagens; iv) o feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e 

distribuições, é um processo indispensável para que a avaliação se integre plenamente 

do ensino-aprendizagem; v) a avaliação deve servir para ajudar as pessoas a 

desenvolverem as suas aprendizagens mais do que para as julgar ou classificar numa 

escala; vi) a avaliação é uma construção social em que são tidos os contextos, a 

negociação, o envolvimento dos participantes, a construção social do conhecimento e os 

processos cognitivos, sociais e culturais da sala de aula; vii) a avaliação deve utilizar 

métodos predominantemente qualitativos, não se pondo de parte a utilização de 

métodos quantitativos (p. 62-63).  

No entanto, ressalva-se que a aceitação por esta retrospetiva histórica em 

“períodos” ou “eras” de avaliação não tem aceitação tácita por toda a comunidade de 

autores. O conceito de “diversificação” que a avaliação tem associado é defendido por 

Figari (2007) em detrimento do conceito de evolução histórica que a este propósito 

afirma: 

 Com efeito, rapidamente somos levados a constatar que, contrariamente 

ao que alguns nos quiseram fazer crer, não há verdadeiros “períodos” 

diferenciados no domínio da avaliação, pois, como podemos facilmente 

verificar à nossa volta, ainda hoje, coexistem práticas de avaliação que 

provêm de paradigmas ou de conceções de que já se falava em 1960! (p. 

228)  
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Mais do que uma “evolução” há uma “diversificação” do pensamento sobre a 

avaliação em educação ao longo dos últimos cinquenta anos estudados. Esta 

diversificação operou-se não por etapas, mas por trabalhos marcantes de autores 

isolados ou de movimentos de ideias que, a partir de paradigmas fundadores como a 

avaliação formativa, a avaliação por objetivos, a docimologia, a medida, a análise 

sistémica, contribuíram para oferecer, com o decorrer do tempo, uma profusão de 

modelos que teorizaram a avaliação. Sendo que alguns destes paradigmas ainda 

funcionam.  

A divergência entre autores, evidencia a diversidade de conceções que integram 

hoje a avaliação e os modelos que a constituem. Como afirmam Valadares e Graça 

(1998) é interessante verificar que cada nova conceção não substitui completamente a 

anterior permanecendo traços de todas nas compreensões mais atuais da avaliação. 

Fernandes (2010), propõe uma forma de articular as diferentes perspetivas teóricas da 

avaliação, organizando-as da seguinte forma: a perspetiva orientada pela teoria e a 

perspetiva orientada pela experiência. No primeiro caso, trata-se de uma perspetiva 

que procura usar teorias que apoiem a avaliação de um dado objeto. Engloba a teoria 

da avaliação, a teoria das ciências sociais e a teoria dos programas. Quanto à teoria 

orientada para a experiência, procura-se compreender os significados que os vários 

stakeholders atribuem ao que os rodeia, sendo estes vistos como uma construção fruto 

da interação social. A práxis passa então a ser um elemento fundamental porque é 

nesse processo de interação entre indivíduos que se revelam os valores e os 

significados que os stakeholders conferem a um dado objeto. O objeto e o próprio 

processo de avaliação deixam de ser vistos a partir de uma teoria prescritiva ou de 

significados pré-determinados, para serem analisados a partir daqueles que os 

experienciam e da sua práxis (Almeida, 2011, p. 27).  

 

5. Abordagens e modelos de avaliação 

A questão da avaliação educacional envolve uma diversidade de aspetos (e.g., 

epistemológicos, ideológicos, ontológicos, sociais, pedagógicos, psicológicos, 
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metodológicos e éticos) que enfatizam a sua complexidade e suportam a diversidade de 

modelos que foram surgindo ao longo do tempo.  

Um dos modos para compreender a avaliação educacional afigura-se como a 

possibilidade em comparar os seus modelos. Com efeito, a apresentação de alguns dos 

modelos de avaliação pode ajudar a deslindar diversas visões e assim concorrer para 

melhor conhecer e fundamentar a área da avaliação na educação. Há muitas 

possibilidades de comparar, mas talvez a comparação mais significativa seja aquela que 

possibilite a perspetiva teórica subjacente em que os modelos são baseados. A 

importância na diferenciação dos modelos de avaliação e a identificação das 

características distintas que cada um incorpora, não significa que não se encontrem 

pontos de partilha entre eles. Vários autores estabeleceram uma classificação para esta 

pluralidade. 

Um modelo de avaliação para Scriven (1991, p. 34) «é uma conceção, uma 

perspetiva ou um método de fazer avaliação». Os principais elementos na compreensão 

dos modelos educacionais são as suas perspetivas éticas, as suas epistemologias e as 

suas ramificações políticas que não são indissociáveis umas das outras. Segundo House 

(1983), todos os modelos assumem um mercado livre de ideias em que os 

consumidores “compram” as melhores.34. House defende que o tema básico é que 

todas as avaliações são baseadas em variações de assunções de ideologia liberal e os 

conceitos assentam numa democracia liberal. Os modelos variam de um para o outro 

conforme as assunções (1983, p. 45). 

Em termos genéricos, a evolução do pensamento que marcou significativamente 

a teoria da avaliação educacional teve como principal impulsionador Ralph Tyler. 

Reconhecido como o responsável pela introdução e divulgação do termo avaliação 

educacional (Imbernón, 1993; Monedero Moya, 1998; Nevo, 2006; Stufflebeam e 

Shinkfield, 1989). Tyler desenvolveu o modelo de avaliação por objetivos, considerado 

como o primeiro método sistemático de avaliação educacional. As principais aplicações 

do modelo apresentado por Tyler verificaram-se ao nível da fundamentação do 

desenvolvimento do curricular, mais precisamente na construção e revisão do currículo. 

                                                           
34

  «The evaluation models also assume a free Marketplace of ideas in which consumers “buy” the 
best ideas» (House, 1983, p. 49).   
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A avaliação deixa de se centrar exclusivamente no resultado para passar a incluir 

aspetos como, as intenções dos programa, as metas e objetivos35. A sua influência 

estende-se até aos nossos dias. Para algumas profissões, como por exemplo, medicina, 

nos trabalhos sociais, engenharia e agricultura (Tyler, 1983, p. 77), permitiu ampliar o 

foco de atenção da avaliação. Para Tyler o processo de avaliação:  

O processo de avaliação é essencialmente o processo para determinar em 

que medida os objetivos educativos estão, de facto, a ser cumpridos pelo 

programa ao nível do currículo e do ensino. Considerando que os 

objetivos educativos são essencialmente mudanças produzidas nos seres 

humanos, quer dizer, já que os objetivos alcançados produzem certas 

alterações desejáveis nos modelos do comportamento do estudante, 

então a avaliação é o processo que determina o nível alcançado 

realmente por essas mudanças de comportamento (Tyler, 1950, citado 

por Stufflebeam e Shinkfield, 1989, p. 92).  

Segundo Popham (1988), este primeiro modelo de avaliação em educação 

absorveu as influências de Tyler na sua globalidade. Este modelo foi seguido por dois 

modelos que enfatizam o papel do avaliador, pois é ele quem formula juízos acerca do 

valor e do mérito de um determinado programa (um enfatiza inputs e outro enfatiza 

outputs). Em terceiro plano Popham (1988) refere o modelo de facilitação de decisão 

em que o avaliador recolhe informação necessária para que outrem aprecie o mérito ou 

valor do objeto. Por último os modelos naturalistas, nos quais se incluem as abordagens 

mais recentes de avaliação, muitas baseadas na interação social, na negociação e na 

experiência das pessoas.  

                                                           
35

  Segundo Tyler como as conceptualizações mudaram na utilização do conceito, ele próprio fez 
diversas mudanças nas suas próprias conceções. “In the use of evaluation as a means of both understanding 
an educational program and improving it, I have come to realize the importance ok identifying and 
appraising factors in the environment that have a significant influence of learning in addition to the planned 
curriculum and the activities of the teacher. The need to evaluate, measure, or describe such matters as the 
classroom ethic, learner’s expectations, the teacher’s concern for the students, and the standards the 
teacher believes the students can reach are illustrations of some of those environmental factors. In brief, my 
conception of evaluation has greatly expanded since 1929 (Tyler, 1983, p. 78). 
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A avaliação enquanto processo concebido e conduzido para assessorar uma 

determinada audiência na avaliação do mérito ou do valor de um dado objeto, é o que 

propõe Stufflebeam (2000a) As abordagens categorizadas que foram surgindo ao longo 

do tempo são: i) as abordagens orientadas para a melhoria do objeto; e ii) as 

abordagens orientadas para a agenda social. Na primeira categorização a avaliação é 

analisada na globalidade e procura uma busca de respostas às questões que a 

desencadearam e pode assumir uma dualidade de funções, ou seja, pode assumir a 

função formativa e ao mesmo tempo assumir a função sumativa que consiste em julgar 

o mérito e o valor do que é avaliado. Esta categoria inclui: i) a avaliação orientada para a 

decisão/prestação de contas; ii) avaliação orientada para o consumidor; iii) a avaliação 

para a acreditação; e iv) a avaliação centrada nos utilizadores. Nas situações de 

aplicação das abordagens orientadas para a agenda social, a avaliação tem como 

finalidade a transformação e a melhoria social, da qual fazem parte: i) a avaliação 

centrada nos utilizadores; ii) a avaliação centrada no cliente; iii) a avaliação deliberativa 

e democrática. iv) a avaliação construtivista. Uma terceira abordagem centra a avaliação 

nas questões metodológicas. Fazem parte: i) o estudo de caso; e ii) a avaliação de valor 

acrescentado ou de controlo dos resultados. Stufflebeam (2000a) considera, ainda na 

sua proposta de classificação as pseudo-avaliações e as quase-avaliações. As pseudo-

avaliações são todas aquelas que não conduzem a um juízo de valor válido sobre o 

mérito de programas nem transmitem os seus resultados a todos os stakeholders. As 

quase-avaliações consideram que não correspondem a avaliações, pois respondem 

apenas a questões muito específicas.  

Sumariamente, adiante apresentamos algumas das abordagens de avaliação e os 

aspetos que consideramos essenciais para a sua compreensão:   

O modelo de avaliação que faz apelo a uma maior compreensão dos fenómenos é 

o conhecido Modelo CIPP, desenvolvido por Stufflebeam (1983) a partir da década de 

sessenta como alternativa às perspetivas que prevaleciam a esse tempo.A conceção da 

avaliação nesta abordagem define-se como uma investigação sistemática sobre o valor 

de um determinado objeto (Stufflebeam, 2007). A avaliação deve ter por objetivo o 

aperfeiçoamento do ensino, introduzindo uma conceptualização de avaliação que 

deverá ajudar os educadores a tomar e justificar decisões que possam satisfazer melhor 

as necessidades dos estudantes. O aperfeiçoamento como processo de melhoria 

significa que será possível obter informação útil e identificar as necessidades. O mais 
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importante de um programa de avaliação não é “provar” ou “mostrar” mas sim 

melhorar36. 

 Fundamentalmente, o uso do modelo CIPP procura promover processos de 

melhoria ao ajudar sistematicamente os decisores e as equipas, para a obtenção de 

informação que suporte as decisões, realçando a orientação principal que o caracteriza 

no apoio às instituições (Stufflebeam, 1983, p. 118). O modelo CIPP representa uma 

tentativa de desenvolver uma teoria de avaliação, ou seja, um conjunto coerente de 

princípios conceptuais, hipotéticos, pragmáticos e éticos que formem um 

enquadramento conceptual geral para o estudo e a prática da avaliação (Stufflebeam, 

2004).Em termos operacionais, a avaliação define-se como o processo de delinear, 

obter, relatar e aplicar informação descritiva e de juízo de valor sobre o mérito, o valor 

e o significado de algo, para orientar a tomada de decisão, apoiar a prestação de 

contas, divulgar práticas eficientes e aumentar a compreensão de um dado fenómeno. 

O modelo engloba quatro tipos de avaliação: a avaliação do contexto (Context); 

avaliação de entrada (Input); avaliação do Processo (Process), e avaliação do Produto 

(Product), correspondendo as letras no acrónimo CIPP. A avaliação de contexto 

(Context) avalia as necessidades, identifica constrangimentos, identifica potencialidades 

e oportunidades e avalia a adequação e clareza dos objetivos a estabelecer. A avaliação 

do contexto permite conhecer o contexto onde se desenrola o programa e as 

necessidades dos stakeholders. O diagnóstico realizado permite fornecer a base para 

planear as decisões e para determinar os objetivos. A avaliação de entrada (Input) serve 

para estruturar decisões, para determinar como utilizar os recursos do projeto e para 

planificar os procedimentos a utilizar. A avaliação de Processo (Process) destina-se a 

implementar decisões e práticas de avaliação e para controlar as operações do projeto. 

Funciona como uma monitorização de implementação da estratégia escolhida. Para 

além de autorregular a actuação dos vários participantes no programa, permite 

identificar problemas de implementação e discuti-los com os participantes num 

processo contínuo de monitorização e resolução de problemas. A avaliação de Produto 

(Product) destina-se a interpretar os resultados não apenas no fim mas, também no 

                                                           
36

 “The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve” (Stufflebeam, 
2003). 
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decurso do programa fornecendo informação para decidir continuar, modificar ou 

terminar (Worthen e Sanders, 1973; Stufflebeam & Shinkield, 1989; Stufflebeam, 2003). 

Este modelo supõe um feedback cíclico e contínuo a ser fornecido aos decisores 

de modo que a informação possa conduzir a um novo exame das decisões prévias. A 

avaliação deve basear-se em princípios democráticos de equidade e justiça. A 

relevância deste modelo encontra-se expressa no papel que desempenham os 

stakeholders e o avaliador. Para Stufflebeam (2007) quem controla o processo de 

avaliação é o avaliador, o qual tem atribuída a responsabilidade de promover a 

equidade e a racionalidade a todo o processo, tendo em consideração os múltiplos 

valores a considerar. O avaliador deve utilizar critérios de avaliação, de padrões de 

qualidade e princípios éticos (Stufflebeam, 2003).A troca de informações constante com 

os stakeholders deve permitir informar e responder às suas necessidades (Stufflebeam, 

2000), uma vez que no modelo CIPP, considera-se que é eticamente responsável 

envolver os stakeholders a todos os níveis. 

No que concerne aos propósitos da avaliação, o modelo CIPP enfatiza a 

perspetiva formativa tendo em vista a melhoria que se pretende sobre o objeto 

avaliado. Verifica-se a aplicação prospetiva da informação (orientação) de modo a 

assistir a tomada de decisão e a garantia da qualidade. Também pode assumir uma 

perspetiva sumativa, onde o propósito avaliativo visa a aplicação retrospetiva da 

informação para resumir o mérito, valor e adequação ética. O juízo de valor faz parte 

integrante da própria avaliação, pois esta visa a determinação do mérito e rejeita a 

conceção positivista objetivista livre de valores (Stufflebeam, 2000). 

A avaliação com recurso ao modelo CIPP não obedece a metodologias 

específicas. Os métodos qualitativos e quantitativos são aplicáveis. Na avaliação do 

contexto podem ser utilizados inquéritos; análise de documentos; técnica Delphi; 

entrevistas; testes diagnóstico. Na avaliação de Input é avaliada a relevância, a 

exequibilidade e o custo, recorrendo a visitas, revisões de literatura, equipas e estudos 

piloto. Na avaliação do processo o modelo CIPP recorre à monitorização de obstáculos e 

observa as atividades do pessoal e stakeholders. Em relação à avaliação do produto 

define operacionalmente os critérios e mede e compara os resultados e recolhe 

apreciações dos stakeholders (Stufflebeam, 2003). 
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Posteriormente surgirá a conceção de Scriven para quem a avaliação supõe 

estimar o valor dos resultados do ensino, mas também do processo, desenvolvendo os 

conceitos de avaliação formativa e sumativa, ainda muito utilizados. Michael Scriven 

desenvolveu um conceito e uma avaliação sobre uma postura filosófica básica e 

desenvolveu conceitos e métodos para ajudar a articular a sua aplicação. O modelo de 

avaliação orientado para o consumidor foi também um dos pioneiros em defender a 

profissionalização do trabalho avaliativo (Stufflebeam & Shinkield, 1989, p. 10). e «foi 

um dos críticos mais reflexivos e expressivos dos conceitos avaliativos predominantes 

(idem, p. 352). Identificou quatro grupos de ideologias que agregam problemas e 

imperfeições que debilitam o trabalho em avaliação: i) ideologia separatista, defende a 

separação entre avaliador e avaliado; ii) ideologia positivista procura eliminar o 

enviesamento nos trabalhos científicos que tende a transformar a ciência e a avaliação 

em atividades sem valores; iii) ideologia administrativa que supõe a avaliação 

encomendada e paga por administradores do programa que podem impor um controlo 

rígido sobre a avaliação encomendada e iv) a ideologia relativista que afirma que tudo é 

relativo que não há uma verdade objetiva, por isso não é possível apreender a verdade.  

A conceção de avaliação orientada para o consumidor deve apenas averiguar se 

os objetivos foram alcançados. A perspetiva da avaliação de Scriven é comparativa, 

visto que se emite juízos de valor em comparação com objetos que vão ao encontro dos 

consumidores. Os stakeholders assumem um papel ativo e participam na elaboração 

dos critérios que irão servir de base ao juízo de valor do avaliador. A avaliação pode ser 

feita tendo como propósito a melhoria, numa perspetiva formativa. A posição face ao 

mérito e ao valor, na avaliação orientada para os consumidores reconhece que os 

valores tanto do avaliador como dos consumidores são parte integrante (Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007). 

House e Howe (2003) defendem a avaliação deliberativa e democrática. A 

conceção da avaliação considera a avaliação como o processo de recolher, organizar e 

analisar as perspetivas dos stakeholders de uma forma sistemática e sem 

enviesamentos. A avaliação deliberativa e democrática inclui termos chave como 

“diálogo” e “deliberação”. Ao avaliador cabe o papel de fomentar os valores 

democráticos e é responsável pela condução do processo de avaliação. Todos os 
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stakeholders devem estar envolvidos em todos os passos da avaliação, tendo, assim, a 

oportunidade de dialogar, de se expressar e revelar informação ao longo do processo 

de avaliação (House e Howe (2000). Para a concretização da avaliação deliberativa e 

democrática são admitidos procedimentos metodológicos qualitativos e quantitativos. 

O importante é que o stakeholders participem no processo de avaliação.  

Na abordagem da avaliação centrada na utilização e nos utilizadores, a conceção 

defendida considera que as avaliações devem ser julgadas pela sua utilidade e pela sua 

utilização. Segundo Patton (2003), a utilização da avaliação deve ser planificada,  

fomentada e efetuada “para” e “com” um grupo identificado de utilizadores principais 

para usos intencionais e específicos. O avaliador é parte ativa do processo de 

negociação e o seu papel. É flexível porque a sua atuação altera as questões e os 

desenhos de avaliação, para aumentar a compreensão da situação, tendo em conta as 

mudanças situacionais. Em relação aos stakeholders estes participam e colaboram 

ativamente em todos os aspetos da avaliação porque nesta abordagem se defende que 

a avaliação ajuda a partilha de pontos de vista e aumenta o sentido de pertença e 

capacidades dos participantes. A avaliação centrada na utilização e nos utilizadores não 

defende nenhuma metodologia específica, podendo incluir procedimentos 

consentâneos tanto com as metodologias quantitativas como qualitativas Patton 

(2003).  

Na avaliação responsiva defendida por Stake (2000, 2003, 2004; 2006a, 2009), a 

avaliação é centrada no cliente. A «avaliação deve realizar-se através de um método 

pluralista, flexível, interativo, holístico e orientado para o serviço (Rosales, 1990, p. 24). 

Nesta abordagem, parte-se do pressuposto de que não existem verdades absolutas, 

visto que o conhecimento é contextualizado e deriva da experiência vivida por cada um. 

Para que a avaliação responda aos propósitos para que é realizada deve esta incluir as 

perspetivas dos stakeholders. O estudo de caso é a proposta metodológica defendida 

por Stake (2005, 2009) para a realização deste tipo de abordagens de avaliação. Em 

termos metodológicos esta abordagem utiliza sobretudo métodos qualitativos, 

triangulando resultados de fontes diversas. A avaliação responsiva orienta-se mais para 

as atividades e processos do que para os seus propósitos. A avaliação responsiva 

consiste mais em redefinir as perceções iniciais da qualidade do que em determinar o 
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nível de qualidade. Ao avaliador cabe a responsabilidade de avaliar recorrendo a uma 

lógica de filósofo, à acuidade de etnógrafo e à sensibilidade moral de juiz. São 

reconhecidas várias fontes para emitir juízos de valor. O principal propósito de uma 

avaliação responsiva será o de produzir informação que possa guiar decisões e adotar a 

modificação de um programa, olhando sobretudo para as suas atividades, a sua 

natureza única e as pluralidades culturais. Stake (2006) rejeita a avaliação livre de 

valores. O objetivo da avaliação responsiva é proporcionar um serviço a pessoas 

específicas: 

Avaliação responsiva é uma alternativa, uma velha alternativa, baseada 

no que as pessoas fazem naturalmente para avaliar coisas; elas observam 

e reagem. Esta aproximação não é nova. Mas esta alternativa tem sido 

evitada (…) porque é subjetiva e não muito aplicável a contratos formais. 

Também é capaz de suscitar questões embaraçosas (Stake, 1975, citado 

por Patton, 1997, p. 271).  

A compreensão da avaliação nas diferentes possibilidades encontra eco e 

fundamento na diversidade de abordagens e modelos de avaliação que acabamos de 

apresentar. Com efeito, atualmente avaliar na educação não é apenas, como defendia 

Tyler, um processo para determinar em que medida os objetivos educacionais estão ou 

não a ser cumpridos. O processo necessita obter informações de base para suportar 

decisões educacionais envolvendo uma apreciação dos processos e dos resultados 

esperados e não esperados. Avaliar pressupõe uma descrição pormenorizada do 

contexto educacional e dos processos envolvidos contextualizando a descrição e 

interpretação dos resultados, numa dimensão responsiva providenciando informações 

para as respetivas audiências  

 

6. Funções da avaliação 

Se a avaliação pode ter diferentes sentidos e ser aplicada em variadas situações e 

contextos da vida quotidiana, também na educação a avaliação serve diferentes 

propósitos e funções distintas. Por isso mesmo, pode incidir sobre objetos 

diversificados. As diferentes funções da avaliação derivam das exigências e papéis que 
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lhe estão socialmente destinadas. Para abordar as funções da avaliação na educação, 

optámos por uma classificação que está de acordo com as dimensões plurais da 

avaliação e não tanto com a natureza da mesma. 

Algumas destas definições focalizam-se genericamente nas funções que a 

avaliação serve. A mais comum e funcional definição envolve julgamentos de valia 

(value), determinação de mérito, valor (worth) ou significado (significance) de qualquer 

coisa. A função da avaliação tem como finalidade “a determinação do mérito ou valor 

de qualquer coisa, produto ou processo” Scriven (1991).  

A existência de diferentes modelos de avaliação traduz frequentemente 

diferentes funções de avaliação, mas também é verdade que um mesmo modelo pode 

atender a mais que uma função. Na perspetiva de Afonso (1999) «a averiguação da 

competência académica (“competence”), a promoção entre alunos e escolas 

(“competition”), a relação entre conteúdos e formas de avaliação (“content”) e a 

seleção ou alocação diferencial os indivíduos (“control”) são algumas das funções 

conhecidas da avaliação escolar» (cf. Broadfoot, 1981, pp. 198-201, in Afonso 1999, p. 

31)37.  

As funções simbólicas de controlo social e de legitimação política, apesar de 

menos referidas, são funções que têm um maior interesse analítico quando se 

problematiza a avaliação para além dos limites mais restritos do espaço pedagógico. 

Aliás, a avaliação é ela própria uma atividade política como se constata, por exemplo, 

quando se estuda e pratica a investigação avaliativa, nomeadamente pela análise 

sociológica de programas educacionais e de políticas públicas. Quando se verifica a que 

interesses serve e como é que esses interesses são representados ou respeitados. 

Implica aceitar que a avaliação é «uma atividade que é afetada por forças políticas e que 

tem efeitos políticos» (House, 1992, p. 52; House, 1994, p. 114 citado por Afonso, 1999, 

p. 33) 

                                                           
37

 “It is these   themes of competence, competition and control, the way in turn influence the 
content of education that arguably provide the analytical to understanding the unique and characteristic 
role played by educational assessment procedures in industrial societies. 8...) the way in which historical 
and contemporary developments in assessment policy and practice may be understood in terms of the 
interplay between these themes and different priority accorded to each of them as social, economic and 
political factors dictate” (Broadfoot, 1996, p. 10-11).  
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A função social da avaliação exerce-se claramente pela função de certificação 

das aprendizagens feitas aos alunos no processo de escolarização. A função crítica da 

avaliação consiste na análise dos processos de avaliação e de desenvolvimento do 

currículo com vista à sua melhoria, por meio da autoavaliação (Ferreira, 2007, p. 23). 

Esta função pode também corresponder à de regulação da aprendizagem referida por 

Cardinet (1993), que tem por finalidade a tomada de decisões, sobre a forma de 

programas, no sentido de os adequar às necessidades dos alunos. A função de 

orientação do aluno é referida por Hadji (1994) e permite guiar o aluno e “orientá-lo nas 

suas escolhas escolares e profissionais por predição dos seus desempenhos futuros”. 

Segundo Nevo (1986), as funções da avaliação em educação mais referidas na 

literatura são as que dizem respeito à melhoria dos processos de aprendizagem, entre 

as quais se inclui: i) a seleção; ii) a certificação e a responsabilização; iii) a promoção da 

motivação dos sujeitos; iv) e a função que relaciona a avaliação com o exercício de 

autoridade. Esta última função verifica-se, sobretudo, quando compreendida em 

contextos organizacionais, em contexto de mudanças educacionais, mudanças 

económicas ou mudanças políticas mais amplas. Nevo (2006) defende que a avaliação 

educacional pode servir necessidades a vários níveis do sistema educativo, das quais 

resultam cinco funções principais: i) a tomada de decisão; ii) a melhoria; iii) a 

responsabilidade; iv) a profissionalidade; v) a certificação38. A função da avaliação que 

serve a tomada de decisão (“decision-making”), muito popular na administração 

educacional reporta-se às decisões dos alunos, professores, pais e administradores 

escolares em que a escola é perspetivada como um todo. Informações e factos são 

usualmente considerados como benéficos para a tomada de decisão, a incerteza que 

envolve a escolha de alternativas, nem sempre é consensual. Muitas informações 

podem não ser decisões corretas, mas podem melhorar a resolução do problema e a 

natureza de alternativas possíveis.  

No que concerne à função relacionada com a melhoria (improvement) referida 

por Nevo (2006), esta responde a uma necessidade permanente dos sistemas 

educativos. Os alunos têm que melhorar a sua aprendizagem, os professores têm que 

                                                           
38

 A este propósito o autor quando apresenta os principais papéis e funções da avaliação 
educacional afirma: “Educational evaluation can serve many needs at various levels of educational system 
resulting in five major functions. They are related to decision-.making, improvement, accountability, 
professionalism, and certification” (Nevo, 2006, p. 443). 
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melhorar o seu ensino e as suas competências de ensinar. Os materiais curriculares e 

pedagógicos têm de ser continuamente melhorados. As escolas têm que assegurar a 

melhoria delas próprias de modo a assegurar a qualidade na resposta aos requisitos 

para a inovação e a modernização. Em suma, as permanentes mudanças nas 

organizações escolares exigem, também mudanças rápidas. Só assim se podem 

assegurar os padrões de qualidade esperados. As organizações escolares necessitam de 

uma ampla perspetiva na avaliação formativa para poder responder às mudanças 

necessárias implementando processos de melhoria (Nevo, 2006, p. 444). 

Uma outra função da avaliação educacional bem conhecida é a responsabilidade 

(accountability). Contudo, não é tão clara como parece. Precisa de “afinamentos” nas 

abordagens aos sistemas educativos, em particular aos stakeholders escolares e 

avaliadores externos. Os sistemas educativos têm que desenvolver amplas perspetivas 

sobre os critérios da avaliação para a responsabilização, mesmo sabendo que os 

professores e as escolas resistem ao pedido de responsabilidade. É no sentido de 

responsabilidade educacional e de transparência sobre o trabalho realizado e para o 

diálogo com a avaliação externa que os professores desenvolvem os seus próprios 

portfólios de avaliação (Nevo, 2006). No que se refere à função da avaliação relativa à 

profissionalização, esta está fortemente relacionada com as questões de enfoque no 

exercício do desempenho profissional dos professores e educadores. A função da 

avaliação relativa à classificação refere-se aos resultados das aprendizagens dos alunos. 

Pinto e Santos (2006) referem que as «transformações sociais que ocorreram nos 

finais do século XIX constituem uma razão explicativa para a afirmação de novas 

funções da avaliação. Muitas delas, bastante próximas das atuais funções da avaliação, 

talvez não tanto ao nível dos discursos, mas sobretudo ao nível das práticas» (p.18). 

Defendem os autores que na abordagem da avaliação como medida, a principal e única 

função da avaliação foi marcada por uma dimensão social, isto é, prendia-se «mais 

fortemente com pedidos de natureza social do que pedagógicos». Respondia, «entre 

outros, às exigências do sistema, ao controlo das qualificações profissionais, à 

rentabilidade dos recursos investidos na educação». 

Na esteira do que referem Pinto e Santos (2006, p. 27).), na atualidade a 

avaliação assume duas funções distintas: uma de natureza social e outra de dimensão 
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pedagógica A função pedagógica da avaliação é defendida como uma nova 

conceptualização da avaliação e uma nova forma de implementar e praticar a avaliação. 

«A avaliação como uma congruência entre os objetivos e os desempenhos dos alunos»  

abre uma outra janela na forma de conceptualizar e de praticar a 

avaliação. A dimensão pedagógica ocorre ou no início ou durante o 

processo de ensino e aprendizagem, tem por objetivo orientar a ação, 

sobretudo a do professor (Pinto e Santos, 2006, p. 20-25). 

Socorrendo-nos, ainda, da classificação das funções da avaliação proposta por 

Pacheco (1994). Identificamos quatro funções principais: a função pedagógica, a função 

social, a função de controlo e a função crítica. 

Na função pedagógica da avaliação Pacheco distingue quatro dimensões: i) a 

dimensão pessoal; ii) a dimensão didática; iii) a dimensão curricular; iv) e a dimensão 

educativa. A dimensão pessoal está presente através da regulação do processo de 

ensino aprendizagem. A dimensão didática visa recolher informação no sentido de 

adequação das estratégias utilizadas para as dificuldades, os ritmos, os interesses e as 

necessidades dos alunos. As adaptações curriculares concretizadas em planos e na 

gestão flexível de programas encerram as ideias principais da dimensão curricular. No 

que concerne à dimensão educativa esta funciona «como barómetro da qualidade do 

sistema educativo, ainda que o sucesso ou insucesso educativo não sejam o único fator 

que contribua ou explique a qualidade do sistema» (Pacheco, 1994, p. 21). Apesar de 

ser a função mais visível na avaliação em educação, Gimeno Sacristán (1993, p. 69) 

refere que as «funções pedagógicas da avaliação constituem a legitimação mais 

explícita para a sua realização, mas não são as razões mais determinantes da sua 

existência». A função pedagógica tradicional da avaliação no campo da educação 

considera a avaliação das aprendizagens. O exercício desta função implica um conjunto 

de passos sequencializados que se condicionam e atuam integradamente tendo por 

finalidade a tomada de decisões. Podem ser de diagnóstico das necessidades, interesses 

ou de pré-requisitos (Ferreira, 2007, p. 23).  
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A função pedagógica da avaliação enquadra-se numa lógica de criação de 

condições na sala de aula tendo em conta a promoção e o sucesso educativo dos alunos 

(Ferreira, 2007, p. 226). A sua finalidade principal é a regulação tanto do ensino como 

da aprendizagem (Sanmartí, 2009, p. 27). O conceito de avaliação visto a partir da sua 

finalidade reguladora foi definido por Scriven (1967), quando formulou a sua ideia de 

avaliação formativa, mas tal como indica Allal (1979), as ideias e práticas relacionadas a 

esse tipo de avaliação dependem da base teórica.  

Pinto e Santos (2006) referem a propósito das funções da avaliação que a função 

de “informação” da avaliação defendida por alguns autores não é consensual. Citando 

Perrenoud (2001), estes referem que embora informar também seja uma das 

componentes da avaliação, não poderá ser considerada como uma função da avaliação. 

Segundo os autores, Perrenoud discorda da existência de uma função 

descritiva/informativa da avaliação, considerando antes que a informação está presente 

ao longo do processo e é uma das componentes da avaliação e não uma função da 

avaliação. 

Contrariamente a este posicionamento, Ribeiro (1989) reforça a ideia de que é 

plausível considerar a existência das funções descritivas e informativa da avaliação em 

educação. A função informativa da avaliação tem a sua utilidade ao nível da recolha de 

informações úteis, acerca do progresso do grupo e de cada um dos seus elementos da 

descrição das atitudes e conhecimentos dos alunos face ao seu percurso e às suas 

dificuldades.  

Também Scriven (1967) destaca a possibilidade da avaliação poder assumir 

diversas funções, nomeadamente: a função formativa e a função sumativa. A formativa 

é aquela que se põe ao serviço de um programa em desenvolvimento, com o objetivo 

de o melhorar. A sumativa é a que se orienta para comprovar a eficácia do programa no 

final do seu desenvolvimento (Pinto e Santos, 2006, p. 25). A avaliação dos resultados 

no ensino (sumativa) deve estimar-se, previamente pelos objetivos definidos ou metas, 

mas também pelos resultados não previstos (formativa), até porque os resultados não 

previstos poderão ser mais relevantes do que os esperados. A função formativa da 

avaliação defendida por Scriven (1967) pode ser considerada como fazendo uma certa 

ponte entre os modelos de avaliação enquadrados no paradigma positivista e os 
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modelos que representam o paradigma naturalista ou construtivista. Com efeito, a 

abordagem de Scriven surge em reação a conceitos avaliativos dominantes que 

identificou e criticou, nomeadamente o peso e condicionamento que o conhecimento 

prévio das metas e objetivos dos programas impunham aos avaliadores. Por essa razão, 

Scriven (1967) defende que os avaliadores devem apreciar os fins educativos, os 

resultados previstos mas também outros produtos não esperados onde intervêm a 

função formativa da avaliação.  

 

A avaliação formativa 

A conceção de avaliação formativa defendida por Scriven (1967) teve uma 

especial incidência na avaliação educacional, mais precisamente no domínio das 

aprendizagens. Com efeito, a avaliação das aprendizagens39, no sentido amplo, segundo 

Fernandes (2005), inclui a avaliação do conhecimento, de desempenhos, de 

capacidades, de atitudes, de procedimentos ou de processos mais ou menos complexos 

de pensamento dos alunos. É uma componente indissociável do processo constituído 

pelo ensino e pela aprendizagem e é um elemento essencial de desenvolvimento dos 

sistemas educativos. Muitas vezes, é a partir da avaliação das aprendizagens que 

governos, escolas, professores, alunos, pais e sociedade em geral podem de forma  

fundamentada e adequada delinear e intervir ao nível do processo educativo (p.16).  

Na verdade, ao analisarmos a temática avaliação das aprendizagens e ao 

conceptualizarmos os fundamentos teóricos de uma avaliação formativa, breve nos 

damos conta que, uma e outra, não sendo a mesma coisa, são interdependentes. 

Efetivamente, a avaliação formativa desenvolvida originalmente em relação a 

programas por Scriven (1967), em poucos anos passou a ser utilizado no âmbito da 

avaliação das aprendizagens (Bloom, Hastings e Madaus, 1971). A adotação da função 

formativa da avaliação ao nível das aprendizagens remete-nos para importantes 

mudanças no modo de compreender como os alunos aprendem e a diversidade de 

                                                           
39

 A avaliação das aprendizagens pode ser entendida como todo e qualquer processo deliberado e 
sistemático de recolha de informação, mais ou menos participado e interativo, mais ou menos negociado, 
mais ou menos contextualizado, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de 
situações (Fernandes, 2005, p. 16). 
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estratégias de ensino a utilizar com enfoque pedagógico. As práticas de avaliação 

formativa nas salas de aula e os métodos de recolha de informação qualitativa são 

reflexos das principais alterações que vieram a ocorrer. 

A avaliação das aprendizagens remete-nos para um enfoque global acerca do que 

os alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações. Com a 

emergência de novas racionalidades e paradigmas de investigação surgem novas 

formas de conceptualizar a avaliação. Em contraste com uma avaliação formativa 

orientada para os resultados ocorrida na década de 70, emerge na década de 80, uma 

avaliação formativa que ocorre durante o processo de ensino aprendizagem, mais 

atenta aos processos sem descurar a importância dos resultados. A relevância que o 

conceito de avaliação formativa veio trazer na avaliação das aprendizagens verificou-se, 

essencialmente ao nível da natureza da avaliação que passou a ser mais descritiva, 

ancorado no paradigma qualitativo, mais próxima das perspetivas construtivistas, 

cognitivistas e socioculturais. Baseada em procedimentos de recolha de evidências de 

aprendizagens cuja principal função é apoiar e orientar os alunos na melhoria das suas 

aprendizagens (Allal, 1979, 1986; Black e William, 2010, 2006b; Earl, 2003; Harlen e 

James, 1997; Torrance e Prior 2001, Fernandes, 2007). A avaliação formativa pretende 

principalmente «detetar os pontos frágeis da aprendizagem, mais do que determinar os 

resultados obtidos com essa aprendizagem» (Jorba e Sanmartí, 2003, p. 30).  

As propostas de Scriven (1967) para a avaliação supõem estimar o valor dos 

resultados do ensino mas também do processo. Enquanto a função formativa da 

avaliação pode ser usada para melhorar e para desenvolver uma atividade contínua 

(programas, pessoas, produtos), pode servir também, para intervir e para ajudar a 

melhorar e aperfeiçoar um programa. A função formativa da avaliação tem como 

objetivo informar os vários intervenientes no “ato educativo” sobre o processo de 

ensino aprendizagem, dar feedback sobre os êxitos conseguidos e as dificuldades 

sentidas. O conceito de avaliação formativa reenvia para a ideia de um conjunto de 

práticas diversificadas, integradas no processo de ensino e aprendizagem que procuram 

contribuir para que os alunos se apropriem melhor das aprendizagens curriculares, bem 

como através de uma atitude de valorização da participação do aluno em todas as fases 
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do processo educativo. Por sua vez, na função sumativa a avaliação pode ser usada para 

a responsabilização, certificação ou seleção.  

Segundo Hadji (1994) a função formativa da avaliação tem essencialmente uma 

finalidade pedagógica. Caracteriza-se, genericamente, por incidir no processo de ensino 

e não nos resultados. Nesta lógica, a «avaliação torna-se formativa na medida em que 

se inscreve num projeto educativo específico, o de favorecer o desenvolvimento 

daquele que aprende, deixando de lado qualquer outra preocupação» (p. 20). 

A avaliação formativa, tal como era entendida nos anos 60 e 70 do século XX 

pouco tem a ver com a avaliação formativa dos dias de hoje (Fernandes, 2006) No 

primeiro caso, defende este autor, estamos perante uma visão mais restritiva, muito 

centrada em objetivos comportamentais e nos resultados obtidos pelos alunos, pouco 

interativa40 e, por isso, normalmente realizada após um dado período de ensino e de 

aprendizagem (p. 22). Este entendimento configura uma abordagem do ensino 

tradicional. A avaliação formativa centra-se em identificar os erros dos alunos, na 

procura de sistemas de verificação para obter uma informação detalhada sobre a 

aprendizagem do aluno. Este conceito foi transportado para a avaliação das 

aprendizagens dos alunos através da pedagogia do domínio41 de Benjamim Bloom. 

Neste entendimento, abre-se a possibilidade de a escola não apenas se preocupar em 

“dar boas lições” mas procura criar condições para que os alunos possam realizar as 

aprendizagens desejadas. Segundo Cardinet, 1993, p. 76) «passa-se de uma pedagogia 

de instrução (…) para uma pedagogia de aprendizagem que busca as condições 

propícias para uma assimilação por parte dos alunos».  

No segundo caso, estamos perante uma «avaliação bem mais complexa e, num 

certo sentido, mais sofisticada, ou mais rica, do ponto de vista teórico. Trata-se de uma 

avaliação interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos 

processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens» (Fernandes, 2006, p. 22). A utilização da avaliação formativa, nestas 

                                                           
40

 É a avaliação que se realiza durante a ação, ou seja, quando estão a decorrer as experiências. 
Nesta fase é possível modificar o curso da ação à luz dos resultados que a avaliação for disponibilizando. A 
avaliação converte-se num mecanismo de compreensão e melhoria, porque ela própria vai introduzindo 
mudanças (Santos Guerra, 2003, p. 98). 

 
41

 Nos anos 60, Bloom defendeu uma pedagogia do domínio (Perrenoud, 1999, p. 14). 



Capítulo II – Avaliação em Educação 

 

53 

 

condições, disponibiliza informação na “ação situada”. Através da sua própria dinâmica, 

a avaliação permite ao aluno participar no processo avaliativo em reciprocidade com o 

professor adequando em simultâneo estratégias de ensino. Segundo Pinto e Santos 

(2006), este entendimento sobre a participação do aluno no próprio processo 

avaliativo, deriva de «uma nova janela que a psicologia construtivista oferece de olhar o 

aluno no seu processo de aprendizagem e que possibilita, também o alargamento da 

própria noção de regulação» (p. 109). 

Os desenvolvimentos no domínio das teorias da aprendizagem e do currículo 

ocorridos nos últimos 30 anos ajudam a clarificar as diferenças entre conceções de 

avaliação formativa (Fernandes, 2006, p. 23). As reflexões e recomendações para as 

práticas de avaliação formativa com base em deduções de natureza teórica ou em 

evidências provenientes da sala de aula dos trabalhos produzidos por Allal (1986); Black 

e William (1998, 2010, 2006a, 2006b); Gipps e Stobart (2003); Perrenoud (1998a) são, 

igualmente, um contributo para a sua clarificação. Conceitos como feedback e 

regulação são evidenciados pelos autores como uma das características principais que 

incorporam a avaliação formativa. Estes estudos mostram que a avaliação formativa é 

uma componente importante na prática educativa e para a melhoria da prática dos 

professores, sendo por isso mesmo um contributo que poderá melhorar os resultados 

dos alunos (Black e William, 2006a). São valorizadas as contribuições do feedback para 

as aprendizagens dos alunos. 

Fernandes (2006) referindo-se à teoria de avaliação formativa proposta por Black 

e William (2006b) identifica quatro elementos mínimos, designados por inputs chave: i) 

a relação entre o papel dos docentes e a natureza da disciplina e pelas conceções 

epistemológicas e ontológicas dos docentes acerca dela; ii) o papel dos docentes e a 

regulação da aprendizagem, distinguindo entre a regulação da atividade e a regulação 

da aprendizagem (distinguindo entre o que é que os alunos estão a fazer e o que é 

preciso aprender), salientando o papel do planeamento e organização das aulas, bem 

como a sua implementação no desenvolvimento das aprendizagens; iii) as interações 

docente-aluno, dando particular destaque ao papel, aos níveis e à qualidade do 

feedback, considerando o conceito de Zona de Desenvolvimento Próxima proposto por 

Vygotsky (releva a diferenciação nas interações docente-aluno e o papel dos alunos na 
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aprendizagem nas dimensões, afetivas e volitivas das aprendizagens), realçando o papel 

do feedback e da autoavaliação, mas também de avaliação por pares. 

Segundo Fernandes (2006) da construção de uma teoria da avaliação formativa 

refere que esta deve assentar numa sólida base de investigação empírica que nos ajude 

a compreender questões tais como as relações entre as aprendizagens dos alunos e as 

tarefas que lhes são propostas, entre o feedback e a regulação das aprendizagens por 

parte dos alunos ou, entre os conhecimentos científicos e pedagógicos dos professores 

e as formas como organizam e integram a avaliação nos processos de ensino e 

aprendizagem 

Pinto e Santos (2006, p. 102) salientam que ao examinar-se as definições de 

vários autores sobre avaliação formativa, não existe uma definição comum. Os autores 

identificam um conjunto de pontos convergentes, dos quais destacam: i) o principal 

destinatário da avaliação é o aluno e a sua própria aprendizagem; ii) a avaliação deve 

implicar o aluno na própria aprendizagem e na tomada de consciência sobre as suas 

dificuldades e/ou sucessos; iii) a avaliação faz parte na íntegra da própria 

aprendizagem; iv) a avaliação procura adaptar-se à singularidade do aluno; o centro de 

interesse está mais focado nos processos, nas observações e nas informações que se 

obtêm, mais do que nos resultados; v) a avaliação deve identificar as dificuldades dos 

alunos para perceber as suas causas; vi) e avaliação destina-se a ajudar o aluno, dando 

pistas de retorno através de informações múltiplas, que permite orientar o ensino, 

ajudar no desenvolvimento de metodologias e estratégias múltiplas, ou seja, a 

avaliação formativa deverá ter como função principal: 

o (re)investimento da informação produzida em função dos dados 

recolhidos, no processo de ensino e aprendizagem através de dispositivos 

e regulação (Pinto e Santos (2006, p. 103). 

Uma abundante literatura de natureza empírica e teórica associada a domínios 

científicos do currículo, da aprendizagem, da comunicação, da cognição e da 

metacognição, segundo Fernandes (2007) muito têm contribuído para a discussão do 

conceito de avaliação formativa. Nomeadamente com os trabalhos de autores que 

representam as duas tradições teóricas mais influentes ao nível internacional: i) a 
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francófona mais próxima das abordagens sociocognitivas, em que a regulação é o 

conceito chave; ii) e a anglo-saxónica mais próxima das abordagens socioculturais, com 

o feedback a ocupar o lugar central.  

A avaliação formativa é um processo intrinsecamente ligado a todas as 

atividades do ensino e de aprendizagem desenvolvidas por alunos e/ou 

professores; por natureza, ela gera informação que pode ser utilizada 

como feedback para melhorar o ensino e a aprendizagem. Trata-se de um 

conceito que tem vindo a ser considerado cada vez mais relevante no 

processo de ajudar os alunos e a prender melhor, com compreensão e 

com significado (Fernandes, 2007, p. 283). 

Efetivamente, ao reunirmos as ideias principais das opiniões expressas pelos 

diferentes autores que têm desenvolvido investigação neste domínio (Allal, 1986; 

Abrecht, 1991; Alvaréz, 2007; Black & Wiliam, 1998, 2010, 2006a, 2006b; Fernandes, 

2005, 2006b, 2006c, Gardner, 2006; Gipps, 2003; Leite e Fernandes, 2002; Pinto e 

Santos, 2006; Sanmartí, 2009; Shepard, 2001), verificamos que a avaliação formativa 

pressupõe relações de reciprocidade entre aluno e professor. Está basicamente ao 

serviço do aluno e tem como objetivo melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

fazendo dele parte integrante, não podendo deixar de ser devidamente considerada e 

integrada no processo de uma avaliação sumativa.  

 

 

Avaliação Alternativa 

O movimento da avaliação alternativa desponta no fim dos anos 80 (Madaus, 

Raczed e Clarke, 1997) em reação à avaliação realizada, fundamentalmente por testes. 

Fatores como a insatisfação com o modelo psicométrico e a mudança de métodos de 

ensino tradicional centrados no professor para métodos de ensino, mais centrados no 

aluno. A convicção de que os alunos constroem significados mais do que “recebem”, 

alterou a ênfase colocada aos “conteúdos” do ensino para os “processos” com natural 

impacto nas práticas de avaliação. Começaram a emergir novas conceções de avaliação 

inspiradas no cognitivismo, no construtivismo e no social-construtivismo. Os resultados 
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da investigação no campo das ciências cognitivas começaram a mostrar que os 

processos de aprendizagem não são lineares, mas desenvolvem-se em múltiplas 

direções e ritmos que não obedecem propriamente a padrões regulares. Assiste-se ao 

desenvolvimento das teorias da aprendizagem e à conceptualização da avaliação em 

diferentes contextos, com diversos sentidos e significados, em função das dimensões 

científico-técnica e sociopolítica em que é concebida e aplicada. É neste 

enquadramento que o movimento de avaliação alternativa emerge com fundamentos 

que defendem que a aprendizagem e os progressos dos alunos são melhor avaliados 

através de tarefas que requerem participação e envolvimento ativo dos mesmos 

(Madaus, Raczed e Clarke, 1997).  

O uso do termo avaliação alternativa enfatiza a distinção entre estas novas 

formas de avaliação e a avaliação tradicional dominada pelos testes. As diferentes 

nomenclaturas e terminologias que foram surgindo para nomear formas alternativas de 

avaliação, como avaliação holística, avaliação autêntica, ou avaliação do desempenho 

(Cunninghan, 1998; Gullo, 1994) parecem acentuar ligeiras diferenças destinados a 

propósitos específicos. No entanto, os diferentes termos não são sinónimos e 

apresentam características específicas diferentes. Têm como matriz comum, de forma 

consistente em todas elas, as características de uma avaliação alternativa, 

nomeadamente no que se refere ao trabalho a realizar em sala de aula e à participação 

dos alunos. A este propósito Gullo (1994) refere:  

«O primeiro objetivo da avaliação alternativa é incorporar o trabalho 

atual da sala de aula na avaliação individual. Em segundo lugar, um 

objetivo decisivo dos procedimentos de avaliação alternativa é aumentar 

a participação quer dos alunos quer dos professores no processo de 

avaliação» (p. 13).  

A avaliação alternativa focaliza a atenção naquilo que o aluno faz e realiza no 

contexto escolar, nas atividades do dia a dia, apreciando a realização dos alunos, 

diretamente, em tarefas significativas (Wiggins, 1990). O movimento da avaliação 

alternativa advoga que as atividades e procedimentos de avaliação, proporcionam aos 

docentes informações sobre os progressos em termos de aprendizagem. Este 
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movimento permite também permite obter dados que informa o currículo e práticas 

concretas. Estabelece uma base para ajudar os alunos a refletir sobre as suas 

aprendizagens, a desenvolver o sentido de responsabilidade, a analisar regularmente os 

seus progressos e a assumir a condução do seu próprio trabalho (Parente, 2004). 

A expressão avaliação alternativa tem sido largamente utilizada na literatura 

como uma espécie de guarda-chuva sob o qual se abriga todo e qualquer processo de 

avaliação destinado a regular e a melhorar as aprendizagens. Muitas vezes, a 

designação avaliação alternativa limita-se: 

a utilizar um espectro de instrumentos e estratégias de recolha de 

informações mais alargado sem que, no entanto, nada de muito relevante 

se tenha alterado em aspetos tais como as interações professor-aluno ou 

aluno-aluno, a autoavaliação, a autorregulação, ou a integração da 

avaliação nos processos de ensino e aprendizagem(Fernandes, 2006b, p. 

24).  

Muitas vezes resultam de práticas avaliativas indiferenciadas que pouco terão a 

ver com a sua natureza ou função. Neste sentido, parece estarmos perante uma 

avaliação que é «alternativa à avaliação formativa de inspiração behaviourista e a todo 

o espectro de avaliações. Parece ser necessário saber qual a natureza da avaliação ou 

avaliações relativamente às quais se sentiu necessidade de uma avaliação alternativa. 

Com efeito, parece manter-se uma assinalável predominância nos sistemas educativos, 

bem como para muitos professores, da conceção de uma avaliação formativa, cujo 

enfoque se centra em objetivos comportamentais e nos resultados obtidos pelos 

alunos, de inspiração positivista apesar de todos os desenvolvimentos dos últimos anos 

(Fernandes, 2005, 2006a, 2006c, 2007). 

Avaliação Formativa Alternativa 

Um elevado número de expressões surgiram em alternância à expressão 

avaliação formativa. Tal facto resulta da emergência de novas racionalidades e 

paradigmas de investigação. Todas as novas conceptualizações da avaliação das 
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aprendizagens e as designações que os investigadores foram atribuindo, procuram 

traduzir características particulares mais ou menos elaboradas e inspiradas nas 

conceções cognitivistas, construtivistas e/ou socioculturais da aprendizagem. São 

exemplo, as expressões avaliação autêntica (Wiggins, 1998); avaliação contextualizada 

(Berlak, 1992a, 1992b); avaliação formadora; (Nunziatt, 1990, Abrecht, 1991); a 

avaliação reguladora (Allal, 1986; Perrenoud, 1998a, 1998b) e avaliação educativa 

(Gipps, 1994; Gipps e Stobart, 2003; Wiggins, 1998). Fernandes propõe a utilização de 

uma nova expressão que integre e responda às particularidades que cada uma destas 

expressões parece querer dizer. A expressão defendida e utilizada por Fernandes (2005, 

2006a, 2006c, 2007) é avaliação formativa alternativa, em vez da expressão avaliação 

alternativa. O facto de todas as anteriores designações propostas (e.g., autêntica, 

contextualizadora, formadora, educativa, reguladora) terem como propósito principal, 

uma avaliação orientada para a melhoria das aprendizagens, intrinsecamente liga ao 

ensino e à aprendizagem e, o facto de estarmos perante uma avaliação «formativa que 

é alternativa à avaliação formativa de inspiração behaviourista e a todo o espectro de 

avaliações mais ou menos indiferenciadas ditas de intenção ou de vontade formativa» 

(p. 26). Parece ser a expressão avaliação formativa alternativa defendida pelo autor 

(Fernandes, 2005) que congrega e integra todas as anteriores. A este propósito o autor 

refere: 

A designação de avaliação formativa alternativa é mais adequada do que 

simplesmente avaliação alternativa ou de que qualquer uma das outras 

designações porque, efetivamente, o que tem vindo a ser construído 

teoricamente e se pretende pôr em prática é precisamente uma 

alternativa à avaliação formativa (Fernandes, 2005, p. 64). 

A avaliação formativa alternativa assume-se como uma construção complexa, 

num processo eminentemente pedagógico, plenamente integrado no ensino e na 

aprendizagem, deliberado e interativo que pressupõe uma partilha de 

responsabilidades entre alunos e professores. Trata-se de uma avaliação integrada nos 

processos de ensino e de aprendizagem, mais situada nos contextos, que não se 

restringe apenas à utilização de formas alternativas de avaliação, mas também à 
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utilização da avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem (Gipps e 

Stobart, 2003).  

Fernandes (2006b) defende que as principais características da avaliação 

formativa alternativa decorrem do paradigma construtivista. Este paradigma sugere 

que a ênfase seja colocada na compreensão dos processos cognitivos dos alunos que, 

para tal, estes sejam descritos, analisados e interpretados qualitativamente). As suas 

principais características são: i) a avaliação das aprendizagens é um processo complexo, 

subjetivo, localizado e situado que não nos permite apreender na totalidade o que os 

alunos sabem ou fazem; ii) a avaliação das aprendizagens deve desenvolver-se 

integradamente no processo educativo e com a participação ativa dos alunos; iii) a 

avaliação das aprendizagens deve ser feita in loco e utilizar uma diversidade de 

estratégias, técnicas e instrumentos (p. 95). 

Para concretização da avaliação formativa alternativa Fernandes (2006b) defende 

que a mesma tenha como «condições e características inerentes: a) a avaliação é 

deliberadamente organizada em estreita relação com um feedback inteligente, 

diversificado, bem distribuído, frequente e de elevada qualidade; b) o feedback é 

importante para activar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, que, por 

sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem, bem como para melhorar 

a sua motivação e auto-estima; c) a natureza da interação e da comunicação entre 

professores e alunos é central porque os professores têm que estabelecer pontes entre 

o que se considera ser importante aprender e o complexo mundo dos alunos (por 

exemplo, o que eles são, o que sabem, como pensam, como aprendem, o que sentem e 

como sentem); d) os alunos responsabilizam-se progressivamente pelas suas 

aprendizagens e têm oportunidades para partilhar o que e como compreenderam; e) as 

tarefas propostas aos alunos são cuidadosamente seleccionadas, representam domínios 

estruturantes do currículo e ativam processos complexos do pensamento (por exemplo, 

analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, seleccionar); f) as tarefas refletem uma 

estreita relação entre a didática e a avaliação que tem um papel relevante na regulação 

dos processos de aprendizagem; e g) o ambiente de avaliação das salas de aula induz 

uma cultura positiva de sucesso baseada no princípio de que todos os alunos podem 

aprender» (p. 31).  
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CAPÍTULO III 

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR: SENTIDO(S) E REALIDADE(S) 

 

Avaliação em educação de infância é tão 

importante como em qualquer outro nível do sistema 

educativo. É uma “peça fundamental no trabalho dos 

bons profissionais de educação”, desde que se afaste 

dessa “imagem convencional” e redutora em que “avaliar 

é dar notas, avaliar é examinar, é medir as crianças, 

avaliar é comparar e introduzir diferenças entre pequenos 

(…)  

Zabalza (2000) 

1. Introdução 

Este capítulo, para além da Introdução incluí o que chamámos de Enquadramento da 

avaliação na educação pré-escolar, no qual é abordada a relevância atribuída à educação das 

crianças nos sistemas educativos das sociedades contemporâneas e a conceção da educação 

pré-escolar como «primeira etapa da educação básica» (Formosinho, 1996) e como «estrutura 

fundadora e de suporte da educação e formação ao longo da vida» (Vasconcelos, 1997). 

Apresentamos um breve Percurso histórico da educação de infância e situamos o 

Enquadramento normativo atual da avaliação pré-escolar ao nível dos princípios e das 

finalidades  educativas.  

Discute-se e apresenta-se os Modelos pedagógicos atuais configurando a sua aplicação 

aos contextos da educação pré-escolar. São abordadas as principais caraterísticas dos modelos 

curriculares High/Scope, do Movimento da Escola Moderna e do Método João de Deus. Todos 

eles aplicados nas salas de atividade dos jardins de infância do presente estudo. Esta discussão e 

análise não será exaustiva, pois abordaremos somente as áreas e os pontos mais significativos 

para um quadro de multi-referencialidade que a fiabilidade e o rigor interpretativo obrigam. 

Assim, trataremos, em especial, os princípios teóricos e epistemológicos de cada um dos três 

modelos curriculares e a sua correspondência com a prática da avaliação na educação pré-

escolar.  

Por último procuramos explicitar A Natureza da avaliação na educação pré-escolar e os 

paradigmas científicos em que está ancorada. Discute-se o enfoque da avaliação formativa e a 

avaliação formativa alternativa na educação pré-escolar e a função da regulação pedagógica da 

avaliação.  
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2. Enquadramento da avaliação na educação pré-escolar  

As políticas de educação para a infância42 assumem hoje em dia uma importância central 

na organização dos sistemas educativos das sociedades contemporâneos. A relevância que se 

atribui à educação das crianças e a consciencialização da responsabilidade que, nesta matéria, a 

sociedade detém, tem vindo a desenvolver-se num crescendo interesse (Miguéns, 2009; 

Alarcão, 2009). Em Portugal, num contexto geral de valorização da educação básica e com a 

preocupação central de proporcionar uma escolaridade prolongada e significativa a todas as 

crianças, a educação pré-escolar43 foi tomada nos últimos anos como uma prioridade de política 

educativa44 (Abrantes, 2000). 

De entre as medidas que maior reflexo alcançaram no sistema educativo português 

salienta-se aquelas que permitiram progressivamente generalizar a oferta da educação pré-

escolar e as que visaram a adoção de orientações mais específicas de âmbito de gestão 

pedagógica e da organização da rede nacional. O Relatório da OCDE (2000) identifica três: i) a 

definição de padrões de qualidade educativa, através da aplicação e desenvolvimento de linhas 

de orientação escolar; ii) a tutela pedagógica de todos os estabelecimentos que integram a rede 

nacional de educação pré-escolar, por parte do Ministério da Educação, independentemente da 

natureza institucional dos estabelecimentos de ensino (e.g., privado, público, cooperativo); iii) a 

constituição de uma rede nacional para assegurar a cobertura do território e da população 

entre os 3-5 anos, nas componentes educativas (ME, 2000). Neste sentido, a educação de 

infância parece ter ganho uma maior centralidade e uma maior influência no domínio específico 

da educação pré-escolar nos últimos anos. 

                                                           
42

 “(…) no discurso pedagógico português (…) utilizam-se (…) duas expressões «educação pré-escolar» e 
«educação de infância» (…) enquanto a primeira expressão reforça o papel deste ensino como forma de preparar as 
crianças para a escola, a segunda expressão geralmente é utilizada no sentido de reforçar a sua finalidade de dar uma 
resposta específica às necessidades e capacidades das crianças desta idade (…)” em Portugal, segundo Silva (1990), 
citado por Cardona (1997, p. 27). 

43
 A distinção entre educação de infância e educação pré-escolar é elementar no nosso trabalho. Tendo em 

consideração que a educação pré-escolar faz parte integrante da educação de infância, quando a ela nos referimos 
estamos a falar do nível de ensino previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/1986) e às crianças que 
frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pré-escolar em Portugal, os jardins de infância. As crianças que 
frequentam a rede pré-escolar têm idades compreendidas entre os 3 anos e os 5 anos. A educação de infância 
compreende um período mais alargado e, é definida na especialidade como a educação das crianças desde o 
nascimento até aos 8 anos de idade. (Spodek, 2002, p.xi). 

44
 Mais precisamente desde 1995, em nome da igualdade de oportunidades e da promoção da qualidade e 

como fator decisivo de desenvolvimento da sociedade portuguesa, a educação pré-escolar foi assumida pelo XIII 
Governo Constitucional, como primeira prioridade de política educativa.  
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 Com efeito, só recentemente a temática da avaliação, em particular a avaliação das 

crianças, começou a fazer parte das crenças educacionais dos educadores de infância (Zabalza 

(2000). Algumas razões parecem ter contribuído para a emergência de um interesse mais 

específico pela questão da avaliação na educação pré-escolar. Desde logo, este interesse surge 

devido a uma nova forma de conceber a educação das crianças pequenas e, da própria maneira 

de conceber a avaliação como elemento fundamental para a tomada de decisões e 

aperfeiçoamento das práticas educativas. O facto de se confundir com alguma frequência 

“aprendizagem” de “desenvolvimento”, e de não haver,uma  forma clara de um programa a 

cumprir e, sobretudo, por não haver uma “obrigação de resultados” para a progressão em 

termos de percurso escolar fez com que a avaliação fosse arredada de preocupações maiores na 

educação pré-escolar. Também os educadores pouco valorizavam a componente da avaliação 

das crianças, sendo mesmo considerado desnecessário neste nível de ensino (Oliveira-

Formosinho e Parente, 2005; Saracho e Spodek, 1997; Zabalza, 2000). A emergência, pelo 

interesse da avaliação na educação pré-escolar pode ser analisada por duas perspetivas. 

 Na primeira perspetiva, considera-se as razões inseridas no âmbito da política educativa 

nacional relacionada com a história recente da educação pré-escolar em Portugal. As iniciativas 

de política educativa revelaram um importante impacto nas alterações ocorridas no plano social 

e educacional da educação pré-escolar (ME, 2000; Silva, 2000, Cardona, 2000). A educação pré-

escolar passou a ser concebida como a primeira etapa da educação básica (Formosinho, 1996) e 

como uma estrutura fundadora e de suporte da educação e formação ao longo da vida 

(Vasconcelos, 1997). Ao mesmo tempo, estudos internacionais atribuem uma especial 

importância à “qualidade” dos contextos de educação de infância como fator de determinante 

na vida das crianças (Schweinhart & Weikart, Sheridan, 2007, 1993; Katz, 1993). As novas 

pressões sociais sobre todos os níveis de ensino, através de novas relações entre escolas e, 

ainda, por uma necessidade intrínseca de exigência dos educadores (Pinto, 2009) são outro 

fator determinante. De facto, a educação pré-escolar surge como a questão central no debate 

educacional, no decurso dos anos 80, tendo emergido como uma componente muito 

importante em resultado da implementação da Lei de Bases do Sistema Educativo45. Até aí, 

segundo Pinto (2009), as preocupações avaliativas eram feitas de uma forma muito informal e 

pouco sistematizada. O contacto com «situações do quotidiano escolar permitiam atualizar o 

que se sabia, mas este saber era genérico, disperso, conhecido pelo professor e sem, ou com 

                                                           
45

 Lei n.º 46/86, de 14 de outubro e pela Lei Quadro 5/97, de 10 de fevereiro 
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pouco, impacto sobre a gestão do currículo, isto é, como se concebe e desenvolve a atividade 

educativa através da qual a criança desenvolve as suas competências e constrói os seus 

saberes» (Pinto, 2009, p. 2). 

Numa segunda perspetiva poderemos considerar as mudanças ao nível da evolução do 

conceito de avaliação. As alterações ocorridas no campo epistemológico, ontológico, ético e 

teórico na avaliação em educação abriram novas perspetivas no sentido de tornar possível 

conceber a avaliação como um processo contextual ao serviço da criança e do seu projeto 

educacional (Hills, 1992). A avaliação passa a ser entendida como uma componente essencial 

integrada no processo educacional (Figari, 2007; Gullo, 1994; Kelly, 1992; Nevo, 2006), holística, 

capaz de ter em conta o contexto em que se quer avaliar (Berlak, 1992a, 1992b) responsivo a 

educadores, crianças e pais (Stake, 2000, 2003, 2004, 2006a, Stake e Schwandt, 2006) e 

construtivista no sentido de procurar conhecer as construções dos sujeitos que explicam a 

realidade que se quer avaliar (Guba e Lincoln, 1989). Fator igualmente determinante foi a 

emergência e o desenvolvimento das perspetivas construtivistas e os estudos cognitivistas. A 

repercussão no conhecimento sobre o modo como a criança aprende e se desenvolve e sobre o 

papel colaborativo da criança na construção do seu próprio conhecimento tiveram impacto na 

compreensão da avaliação que se apresenta. Trata-se de uma tarefa complexa mas, ao mesmo 

tempo, desafiadora. O objetivo consiste em implementar procedimentos de avaliação capazes 

de documentar o percurso de aprendizagem construído pelas crianças.  

Em termos gerais, estas parecem ter sido as principais razões porque durante muito 

tempo a avaliação na educação pré-escolar e a avaliação das aprendizagens não tenham sido 

objeto de um trabalho sistemático comparado com outros níveis de ensino (Pinto, 2009, p. 1). 

De facto, as mudanças ocorridas no plano político e social da educação e no plano teórico, 

epistemológico, ontológico e ético nos paradigmas da avaliação em educação inspiraram um 

“novo” e “diferente” sobre a avaliação na educação pré-escolar. 

 

3. O estudo da Educação de Infância  

 Diferentes conceções em torno do conceito de infância em torno do conceito «parece ser 

uma regularidade em todas as sociedades ocidentais sugerindo uma relação com a evolução do 
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pensamento (político, cultural, económico) europeu e os processos sociais experienciados pelas 

sucessivas gerações» (Vilarinho, 1997, p.39)46. 

Um breve olhar na perspetiva histórica diz-nos que a educação de infância, como campo 

distinto da educação, emergiu lentamente durante o século XIX, tendo uma série de fatores 

contribuído para o seu desenvolvimento. Entre esses fatores, encontramos uma redefinição do 

papel e representação da família (operada a partir do século XVI) (Vilarinho, 2000). Uma 

industrialização crescente, que provocou profundas mudanças na sociedade ocidental 

relativamente à produção de bens de consumo, bem como mudanças na organização e na 

estrutura familiar. A «necessidade de se formarem bons cidadãos que contribuam para o 

desenvolvimento da educação a todos os níveis» é referido por Spodek e Brown (1993, p. 193) 

como um dos fatores que mais contribuíram para a alteração das conceptualizações sobre a 

infância. 

Como pioneiros da educação de infância destaca-se Robert Owen e Friedrich Fröebel. 

Robert Owen desenvolveu a “escola infantil” em 1816, e Fröebel foi o criador do primeiro 

“jardim de infância” no ano de 1873. Ambos sedimentaram os seus métodos em especulações 

filosóficas. Owen preocupou-se com o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos que 

iriam habitar a sua sociedade ideal e Fröebel assenta o seu trabalho no idealismo filosófico, 

criando materiais simbólicos que usou no jardim-de-infância cujo objetivo visava ajudar as 

crianças a conhecerem a relação básica existente entre o Homem, Deus e o Universo. Quaisquer 

destas duas formas de educação de infância foram desenvolvidas na primeira metade do século 

XIX. (Spodek, 1993, p. 2). Desde esses primórdios até aos nossos dias podemos dizer que o 

estudo científico da educação de infância centrou-se primordialmente nas problemáticas do 

desenvolvimento da criança e na sua compreensão, visando essencialmente a aprendizagem e 

intervenções educativas, na aplicação e implementação de modelos curriculares de educação 

de infância, em especial junto de crianças que corriam risco de insucesso escolar no futuro. O 

“objetivo destes modelos era, a maior parte das vezes, melhorar os resultados dos testes de QI 

(quociente intelectual) através de curtos períodos de exposição a modelos de educação de 

infância” (Spodek, 1993, p. xii).  

                                                           
46 A este propósito escreve Vilarinho (2000): “o conceito moderno de infância foi socialmente construído, 

através de um lento processo atravessado por modificações conjunturais das sociedades” Vilarinho (2000, p.25). A 

construção social da infância, foi analisado pela autora num trabalho intitulado Políticas de Educação Pré-Escolar em 

Portugal (1977-1997) onde através da análise dos discursos produzidos acerca da educação de infância e a emergência 

da infância como categoria social na sociedade portuguesa.  
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Desde então tem sido enorme a expansão verificada na área da educação de infância. 

Investigação e prática estão intimamente ligadas ao campo do desenvolvimento da criança. 

Aquilo que as crianças aprendem é determinado em grande parte pelo seu nível de 

desenvolvimento. Cumulativamente, o modo como as crianças se desenvolvem é determinado 

por aquilo que aprendem.  

Os estudos de impacto aos programas pré-escolares, e a comparação entre diferentes 

modelos educacionais, concluem globalmente47 que a educação de infância de qualidade tem 

um impacto duradouro na educação da vida ulterior da criança. Os estudos de Weikart (1993) 

concluem que os maus serviços educacionais representam uma oportunidade perdida de 

contribuir de modo significativo para a qualidade de vida e para o futuro da criança. O estudo 

de Lilian Katz (1993) diz algo de semelhante. Em «educação de infância qualquer atividade que 

não seja de alta qualidade representa uma oportunidade perdida de oferecer às crianças um 

bom começo para todo o resto da sua vida». Os indicadores resultantes destes estudos provam 

que as crianças que frequentaram a educação de infância de qualidade tiveram benefícios de 

natureza diversa, dos quais se salienta: i) obtiveram melhores resultados escolares, com menos 

necessidade de frequentar programas compensatórios, mais baixos níveis de reprovações na 

sua escolaridade e concluíram o secundário em maior percentagem; ii) evidenciaram 

características importantes para o sucesso no trabalho e nas relações pessoais e sociais, com 

maior persistência e independência no desempenho de tarefas, maior capacidade para vencer 

obstáculos e resolver problemas, evidência de autoconfiança e maior facilidade de iniciar 

contactos com outras crianças ou com o professor; iii) obtiveram mais sucesso na sua vida 

pessoal e profissional. O Parecer do Conselho Nacional de Educação emitido no ano de 1994, 

sobre educação pré-escolar, refere o estudo realizado pelo investigador Mike Rutter em 1985, a 

propósito dos efeitos da educação no desenvolvimento da criança. Nos resultados deste estudo 

reiteram os resultados obtidos  nos estudos realizados por Weikart (1993) e Katz (1993), ou 

seja, os benefícios educacionais resultam não especificamente do que se ensina às crianças, 

mas dos efeitos que conseguimos na atitude das crianças em relação às aprendizagens, à sua 

autoestima e à sua orientação para a tarefa. Mais recentemente, Pascal (1996) reitera o que os 

anteriores estudos recomendam e refere que a frequência da educação pré-escolar deve ser 

acompanhada de uma garantia de qualidade, e que cada estabelecimento deve obedecer a uma 

estratégia coordenada que permita a avaliação e desenvolvimento da qualidade, nos diferentes 

contextos em que se desenrola o ensino e a aprendizagem. As questões relacionadas com a 

qualidade (e.g., as dez dimensões da qualidade do Manual DQP) e a sua insistência no 
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 Parecer 1/94 Conselho Nacional de Educação sobre a educação pré-escolar em Portugal  
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“desenvolvimento da qualidade”, não é mais do que o «reconhecimento das provas, 

rigorosamente testadas, que hoje existem e que demonstram que a educação pré-escolar de 

elevada qualidade pode ter efeitos significativos a longo prazo na capacidade de aprendizagem 

das crianças. Tais efeitos podem revelar-se não só através de uma melhoria de resultados ao 

longo de todo o período de escolaridade, como também conduzir ao desenvolvimento de 

comportamentos sociais melhor integrados e, de estádios de cidadania mais produtivos» 

(Sylvia, 1993, Scheinhart and Weikart 1993, citado por Pascal (1996, p. 7). 

Para compreendermos a relevância das alterações que as abordagens sobre a “infância” 

e/ou “infâncias” e a sua correspondência com a educação pré-escolar têm tido, em Portugal, 

dispomos hoje, de alguma investigação (Bairrão, 2005; Bairrão e Vasconcelos, 1997; Cardona, 

2001; Ferreira, 2008a, 2008b, 2010; Formosinho, 1996, Oliveira-Formosinho, 2009, Nabuco, 

2001; Portugal, 2010; Vilarinho, 2000; Sarmento e Cerisara, 2004; Sarmento e Gouvea, 2008a; 

2008b, Silva, 1996, 2001). Os trabalhos da Associação Criança (Oliveira-Formosinho e 

Formosinho, 2001,) permitem-nos também analisar e compreender as questões e os desafios 

que se colocam à educação de infância.  

Em suma, as conceções sobre a educação de infância, no que concerne aos aspetos 

sociais e educacionais, e a investigação que tem acompanhado o impacto de programas 

educacionais pré-escolares na vida da criança e suas famílias e comunidades reitera o princípio 

de que a educação pré-escolar deve ser considerada como um direito e necessidade social. 

Advertindo, no entanto, que esse direito não se transforma automaticamente num benefício 

académico e social para a criança. Para que tal aconteça, os programas têm de ser de qualidade.  

A breve análise histórica que adiante se apresenta, não pode inventariar ou descrever a 

evolução histórica com a profundidade que a questão nos merece, uma vez que este não é o 

local próprio para tal efeito. Assim, no ponto seguinte traçaremos, apenas, os momentos 

históricos que de algum modo consideramos importantes como “pontes” que nos transportem 

para o conhecimento do campo de estudo deste trabalho.  

 

3. O Percurso histórico da educação de infância 

Em Portugal observou-se uma sucessão de avanços e recuos na definição e afirmação do 

papel da educação de infância. As primeiras instituições para a infância tinham um carácter 

predominantemente assistencial cuja função visava, apenas apoiar as crianças desfavorecidas. 

Só muito mais tarde, tal como aconteceu por toda a Europa, com a evolução da estrutura 
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económica e social e dos estudos da psicologia, estas instituições se orientaram no sentido de 

assumir simultaneamente uma função educativa.  

Em 1910, ano da Implementação da República, verificou-se uma renovação da política 

educativa que determinou a reforma do sistema educativo. Essa reforma assentava no princípio 

da igualdade entre cidadãos e no direito à escolaridade, abrangendo também o sector da 

educação de infância. O Estado responsabilizava-se pela criação de instituições públicas 

destinadas às crianças mais pequenas, alargando as funções para além do carácter social e 

assistencial, tão disseminados na época, às funções educativas. No entanto, o horizonte da 

educação de infância foi efémero. Com a instalação do Estado Novo, as instituições que 

subsistiram passaram a assumir um papel meramente assistencial. Segundo Cardona (1997) 

Na sequência da ideologia política do Estado Novo, a saída da educação de 

infância do sistema educativo implicou um grande atraso no seu desenvolvimento 

e o início de uma evolução heterogénea e desordenada, cujas consequências 

ainda hoje sentimos (p. 56). 

Só com a implementação democracia em Portugal (1974), se assiste, a partir do ano de 

1977, à criação da rede pública da educação pré-escolar. A participação de Portugal em projetos 

internacionais (OCDE, 1976 - Projeto de Desenvolvimento – Primeira Infância), veio despoletar 

uma tomada de consciência por parte dos responsáveis políticos para a importância em 

«abordar, de uma forma mais global, a problemática da infância, inserindo-se numa política de 

apoio à família e não somente como mais um capítulo da política da educação48”. Foi no 

período imediatamente anterior que a Reforma Veiga Simão distinguiu a educação pré-escolar 

com um dos sectores prioritários, iniciou um projeto de escolas públicas para a formação de 

educadores de infância. A este propósito, Formosinho (1997) refere que a Reforma Veiga Simão 

possibilitou a reintegração da educação pré-escolar no sistema de ensino português, 

(re)colocando-a em destaque de emergência para futuras ações da política educativa.  Durante 

o período “revolucionário” que se seguiu ao período designado por “25 de Abril” (1974), 

multiplicaram-se as iniciativas populares de criação de suportes de atendimento às crianças. Em 

Dezembro de 1978, são criados os primeiros jardins de infância e em 1979 é publicado o 

“Estatuto dos Jardins de Infância” (Formosinho, 1997, p. 29). Este normativo veio clarificar e 
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 Com efeito, a educação pré-escolar constitui um fator insubstituível do processo de aprendizagem
48

 como 
primeiro passo da educação básica e como modo de concretizar o objetivo da UNESCO de educação de qualidade para 
todos. 
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definir as funções da educação pré-escolar, tal como ainda hoje se apresenta. O reforço no 

âmbito da ação “educativa” e o carácter pedagógico veio determinar que a educação pré-

escolar passasse a ser considerada como «o início de um processo de educação permanente a 

realizar pela ação conjugada da família, da comunidade e do Estado». Neste diploma é 

assegurada a corresponsabilização do Estado, em conjugação com a família e a comunidade. É 

definido o “novo” papel a desempenhar pelas instituições e organismos que se ocupam das 

crianças dos 3-5anos de idade, no sentido de assegurar as condições necessárias ao 

desenvolvimento harmonioso e global da(s) criança(s). 

  Quase dez anos depois, em 1997, surge a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar49 que, na 

sequência dos princípios definidos na Lei de Bases, veio consagrar o ordenamento jurídico e 

reconhecimento da educação pré-escolar. A partir deste momento a educação  pré-escolar 

passa a ser considerada como a primeira etapa da “Educação Básica”. Outro documento 

estruturante que veio trazer sentido e regulação às práticas educativas levadas a cabo por 

educadores e educadoras nos contextos de educação pré-escolar foram as Orientações 

Curriculares para a educação pré-escolar (OCEPE, 1997).  

 

3.1 As Orientações Curriculares  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar50 (OCEPE), publicadas no 

seguimento da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar remetem os educadores de infância51 para 

o exercício de práticas educativas diversificadas e contextualizas. Estas têm de ter em 

consideração o papel da criança no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Foram 

inspiradas no texto da National Association for the Education of Young Children (NAYEC) (1991) 

«traduzindo-se livremente “standards or principles by which to make a judgment o determine a 

course of action” (Silva, 1997, p. 29) por «normas e princípios organizados que permitem 

apreciar e tomar decisões sobre ações educativas”» (Silva, 1997, p. 38). «Não são um programa, 

pois adotam uma perspetiva mais centrada em indicações para o(a) educador(a) do que na 

previsão de aprendizagens a realizar com as crianças» (ME, 1997, p. 13). As Orientações 

Curriculares acentuam a importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma 

organização intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que a educadora 
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 Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
50

 Despacho n.º 5220/97, de 20 de dezembro. 
51 As Orientações Curriculares decorrem do termo “curricular guidelines” que, embora pouco frequente em 

línguas latinas é habitual na literatura educativa anglo-saxónica, preferindo-se uma tradução na tradução mais livre e 
curta de “orientações” do que a transposição literal” (Silva, 1997, p.38). 
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planeie o seu trabalho e avalie o processo e os seus efeitos no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança. As OCEPE não assumem um carácter prescritivo nem normativo, pelo 

contrário, apresentam-se a educadora como um conjunto de princípios e de possibilidades para 

fundamentar diferentes opções educativas. Apelam a uma pedagogia que cultive a 

diferenciação pedagógica, a participação e à autonomia das crianças. (Silva, 1996, p. 55, 56; ME, 

1997, p. 18). A educadora passa a ser entendido como o(a) gestor do currículo5253. Assim, as 

OCEPE, consideram-se: 

Orientações curriculares como um conjunto de princípios gerais organizados a 

serem utilizados pela educadora para tomar decisões sobre sua prática, ou seja, 

para planear e avaliar o processo educativo a desenvolver com as crianças (Silva, 

2001, p. 53). 

 

4. Enquadramento normativo da avaliação no pré-escolar 

Segundo a Circular nº 4 /DGIDC/DSDC/2011, as principais orientações normativas 

relativas à avaliação na educação pré-escolar estão consagradas no Despacho nº 5220/97 de 4 

de agosto (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar) e no Ofício Circular nº 

17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (Gestão do Currículo na Educação Pré-

escolar). As orientações neles contidas articulam-se com o Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de 

agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância), devendo 

também ser consideradas as Metas de Aprendizagem definidas para o final da educação pré-

escolar. 

De acordo com as OCEPE: 

Avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A 

avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo 

                                                           
52 

Vasconcelos (1997) refere que na perspetiva das Orientações Curriculares o educador assume o papel de 

“construtor” do currículo com a restante equipa pedagógica. 
53 Entendemos que o termo currículo, embora na perceção e apropriação do conceito não estar ainda 

completamente integrada nas nossas práticas educativas e seguindo o pensamento de Schubert (1986) ao 
“…definirmos o currículo estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de 
enfocá-las num momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação” (Shubert, 1986 
citado por Sacristán, 2000, p.15).  
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também uma base de avaliação para a educadora. A sua reflexão, a partir dos 

efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a avaliação é 

suporte do planeamento” (p. 27).  

No Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância, é referido que 

a educadora “avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do 

grupo”54. O recente documento orientador das práticas educativas para a educação pré-escolar, 

as Metas de Aprendizagem, são um instrumento de apoio à gestão do currículo. Permitem 

identificar as competências e desempenhos esperados das crianças, facultando um referencial 

comum que será útil aos educadores de infância para planearem processos, estratégias e 

modos de progressão de forma a que todas as crianças possam ter realizado aprendizagens em 

cada área de conteúdo, antes de ingressarem no 1º ciclo do ensino básico. Nesta perspetiva, a 

avaliação deverá ser encarada como monitorização dos processos das aprendizagens efetuadas 

pelas crianças. 

 

4.1 Finalidades 

A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa, permite 

uma recolha sistemática de informação que, uma vez analisada e interpretada, sustenta a 

tomada de decisões adequadas e promove a qualidade das aprendizagens. A reflexão, a partir 

dos efeitos que se vão observando, possibilita estabelecer a progressão das aprendizagens a 

desenvolver com cada criança, individualmente e em grupo, tendo em conta a sua evolução. As 

finalidades da avaliação na pré-escolar são: i) contribuir para a adequação das práticas, tendo 

por base uma recolha sistemática de informação que permita aa educadora regular a atividade 

educativa, tomar decisões, planear a ação; ii) refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir 

da observação de cada criança e do grupo de modo a estabelecer a progressão das 

aprendizagens; iii) recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas educativas definidas 

no Programa Educativo Individual; iv) promover e acompanhar processos de aprendizagem, 

tendo em conta a realidade do grupo e de cada criança, favorecendo o desenvolvimento das 

suas competências e desempenhos, de modo a contribuir para o desenvolvimento de todas e da 

cada uma; v) envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe 
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 Anexo n.º 1, alínea e), ponto 3, Capítulo II, do Decreto-Lei nº 241/2001, de 30 de agosto. 



Capítulo III – Avaliação na Educação Pré-Escolar 

71 

 

permita, enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos progressos e das 

dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando; vi) conhecer a criança e o seu contexto, 

numa perspetiva holística, o que implica desenvolver processos de reflexão, partilha de 

informação e aferição entre os vários intervenientes – pais, equipa e outros profissionais – 

tendo em vista a adequação do processo educativo. Também o ambiente educativo se constitui 

como fator essencial do processo de avaliação. A organização do ambiente educativo, traduzido 

em contextos de aprendizagem, e a intencionalidade pedagógica, refletida nas situações e 

oportunidades educativas proporcionadas às crianças, bem como as características do seu 

ambiente familiar e sociocultural são elementos essenciais, a considerar no processo avaliativo. 

 

4.2 Princípios  

A avaliação na educação pré-escolar tem como princípios: i) carácter holístico e 

contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança; ii) coerência entre 

os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo 

definidos nas OCEPE; iii) utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados; iv) carácter formativo; v) valorização dos progressos da criança; vi) promoção da 

igualdade de oportunidades e equidade. 

 

5. A Educação no Jardim de Infância  

5.1 Abordagem aos Modelos Pedagógicos na Educação Pré-Escolar  

Um modelo pedagógico baseia-se em um referencial teórico para conceitualizar a criança 

e o seu processo educativo e, constitui um referencial teórico prático para pensar antes-da-

ação, na ação, e sobre-a-ação. Ou seja, um modelo pedagógico permite concretizar no 

quotidiano do terreno uma práxis pedagógica (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 29). Os modelos 

pedagógicos derivam de teorias que explicam como as crianças se desenvolvem e aprendem. 

De noções sobre a melhor forma de organizar os recursos e oportunidades de aprendizagem 

para as crianças e de juízos de valor acerca do que é importante que as crianças saibam. Para 

Zabalza (2003, p. 86), o conceito de “modelo” significa “representação simplificada” um modelo 

de ensino é «um esquema simplificado das dimensões que, a partir de uma determinada dada 

posição teórica, se identificam com os eixos fundamentais em torno dos quais se articulam as 

restantes componentes de ensino».  
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Segundo Oliveira-Formosinho (2007, p. 29) o conceito de modelo pedagógico refere-se a 

um sistema educacional compreensivo, que se caracteriza por combinar um quadro de valores, 

uma teoria e uma prática. No âmbito mais geral do modelo pedagógico definem-se as grandes 

finalidades educacionais e os seus consequentes objetivos. No âmbito mais específico do 

modelo curricular, elaboram-se orientações, umas mais gerais outras mais específicas, no que se 

refere à prática educacional. Para Spodek e Brown (2002), «um modelo curricular é uma 

representação ideal de premissas teóricas, políticas administrativas e componentes pedagógicas 

de um contexto que visa obter um determinado resultado educativo» e, por isso, podem ser 

analisados segundo parâmetros. Oliveira-Formosinho (2007.p. 30). refere que, apesar das 

diferentes definições sugeridas pelos autores, um modelo curricular situa-se «ao nível do 

processo ensino-aprendizagem e explica orientações para a práxis pedagógica quotidiana nas 

suas várias dimensões curriculares».  

Os modelos curriculares congregam uma visão integradora dos objetivos e métodos de 

ensino, das fontes de currículo e das finalidades da educação, bem como da organização 

espácio-temporal (Cardona, 1992, Forneiro, 2007; 2007a, 2007b). O modelo curricular é um 

importante «andaime” para apoiar o professor na procura de um quotidiano com 

intencionalidade educacional. Orienta e organiza ainda a compreensão das inter-relações 

«entre dimensões; a compreensão das interfaces entre essas dimensões e as áreas curriculares 

integradas; as interfaces da educação de infância e o ensino básico» (Oliveira-Formosinho, 

2007, p. 30). 

Com efeito, as conceptualizações em torno dos modelos pedagógicos e dos modelos 

curriculares em educação de infância são objeto, desde há muito tempo, de diversas 

abordagens, que enformam diferentes olhares e raízes teóricas. A maioria dos atuais modelos 

curriculares para a educação de infância fundamentam-se em teorias específicas de 

aprendizagem ou de desenvolvimento, o mesmo não se pode dizer relativamente aos primeiros 

modelos, concebidos antes do estudo científico do desenvolvimento humano. O conhecimento 

das características da criança era intuitivo e os programas baseavam-se sobretudo em 

conceções psicológicas relacionadas com o impacto das experiências no desenvolvimento das 

crianças (Spodek e Brown, 2002).  

Segundo Spodek e Brown (1996, p. 42), numa primeira fase os modelos baseavam-se 

numa visão intuitiva da natureza da infância e das crianças e eram baseados em «pressupostos 

explícitos sobre a natureza do conhecimento e o modo como o conhecimento podia ser 

adquirido pelas crianças» Numa segunda fase, dá-se início à influência do conhecimento 
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científico sobre o desenvolvimento e a aprendizagem na educação de infância. Foi Maria 

Montessori a sua percursora, a sua convicção assentava no pressuposto de que o «primado da 

autoeducação da criança levava a educadora da escola Montessori a assumir uma função de 

ensino indireto, preparando o meio e demonstrando o uso de materiais» (Spodek e Brown, 

1996, p. 20). Numa terceira fase, foi visível a criação de modelos alternativos (nos anos 60 e 70) 

que refletiam uma variedade de teorias do desenvolvimento e objetivos programáticos, 

caracterizada também pela ênfase colocada nas variações a considerar nas planificações e em 

diferentes visões sobre que tipo de conhecimento que é mais útil para as crianças. Segundo 

Spodek e Brown (1996), poderíamos considerar o cenário atual da educação de infância como 

representando uma quarta fase, porque «apesar das iniciativas de desenvolvimento curricular 

continuarem, não estão a ser desenvolvidos quaisquer novos modelos curriculares» (Spodek e 

Brown, 2006, p. 42). A considerar, mais do que alterações poderá eventualmente existir 

variações no interior de cada modelo mais do que entre os vários modelos pedagógicos. Tal 

facto, deriva possivelmente de os professores e educadores, na sua prática, tenderem a não 

serem sempre consistentes com uma teoria, influenciados por elementos do âmbito do seu 

contexto escolar. Por essa razão poderão divergir do posicionamento teórico de qualquer 

modelo curricular. As variações a existir segundo Spodek e Brown (2006) para estas «influências 

incluem as necessidades de gestão de sala de aula e as exigências impostas pelos sistemas 

escolares, que muitas vezes estabelecem objetivos e avaliam a aprendizagem fora do modelo. 

Os professores têm ainda propensão para adotar práticas que funcionam nas suas salas de aula, 

independentemente de serem ou não consistentes com qualquer modelo aceite» (Spodek e 

Brown, 2006, p. 43). É este entendimento que poderá ajudar a compreender as abordagens e os 

desenvolvimentos curriculares que prosseguem no campo da educação de infância, 

nomeadamente na construção da ação que se concretiza nas salas de atividade dos jardins de 

infância.  

Para além desta visão os modelos pedagógicos atuais poderão ser analisados segundo 

duas linhas base: os que seguem uma linha essencialmente comportamentalista e os que 

seguem uma linha essencialmente construtivista. No primeiro, os modelos inseridos numa 

perspetiva comportamentalista, devem o seu nome ao facto dos seus seguidores centrarem 

segundo Maia (2007, p. 41) os seus estudos nos «comportamentos observáveis da criança e foi 

apresentado por Watson e desenvolvido por Thorndike, no começo do século XX, baseando-se 

nos estudos de Pavlov sobre o reflexo condicionado. Segundo esta perspetiva a aprendizagem é 

uma associação (ou conexão) entre estímulo (R) e uma resposta (S), representada por R - S. A 

consistência da aprendizagem depende da satisfação da resposta (lei do efeito) e da sua 
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frequência e duração (lei do exercício). Resumindo, um estímulo provoca automaticamente 

uma resposta, não importando o que se passa na mente de um indivíduo». A perspetiva 

cognitivista-desenvolvimentista-construtivista, de uma forma simplista, podemos dizer que as 

teorias que se focalizam sobre a génese do conhecimento, chamam-se cognitivistas, as que 

consideram que o conhecimento é construído pelo próprio em oposição a transmitido pelos 

outros, designam-se por construtivistas e as que suportam que essa construção é alicerçada 

essencialmente no desenvolvimento das estruturas internas da criança são apelidadas de 

desenvolvimentistas (Landsheere, 1994; Oliveira e Oliveira, 1996). Além da teoria que suporta 

cada uma destas perspetivas, os respetivos modelos também diferem nos objetivos: os 

primeiros centram-se nas competências académicas e os segundos nos processos.  

A compreensão aos modelos curriculares poderá ser também efetuada pela abordagem 

teórica ou prática, ou seja: (1) os modelos construídos a partir da prática pedagógica; (2) e os 

modelos elaborados a partir de uma teoria. Nos modelos construídos a partir da prática 

pedagógica enquadram-se o modelo lúdico de Fröebel, o modelo de Montessori, Dewey, o 

modelo global de Decroly, o modelo personalista de Faure, a “escola nova” e a “escola 

moderna” de Freinet. Todos eles contribuíram para a evolução dos modelos curriculares e 

influenciaram a história da educação para a infância (Gonçalves, 2008, p. 25). A este propósito 

Silva e Miranda (1990, p. 57) referem: 

De uma maneira geral, os modelos construídos a partir da prática preocupam-se 

não somente em encontrar um suporte teórico, mas também em explicitar os 

valores filosóficos que lhes servem de fundamento. (…) Dão grande importância à 

organização do ambiente educativo e às oportunidades de aprendizagem das 

crianças. 

Os modelos elaborados a partir de uma teoria como o modelo maturacionista, o modelo 

comportamentalista, o modelo cognitivista e o modelo desenvolvimentista, são modelos 

construídos com base na aplicação de uma teoria psicológica à prática (Gonçalves, 2008, p. 26). 

Os modelos maturacionista têm a sua raiz na psicologia dinâmica. Consideram o 

desenvolvimento socio emocional da criança como a principal finalidade da educação de 

infância.  

A criança é o centro do interesse do currículo, é ela que toma a iniciativa das 

atividades, que decorrem das necessidades do seu desenvolvimento interno, 
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devendo a educadora estar atenta às propostas para as aceitar e apoiar (Silva e 

Miranda, 1990, p. 57). 

Por sua vez, os modelos comportamentalistas, fundamentados nas teorias 

behavioristas55, focam-se na aquisição de competências académicas, que ganham forma sem 

perder de vista os objetivos comportamentais determinados.  

Neste tipo de modelos, a iniciativa de desencadear as aprendizagens cabe aa 

educadora, que propõe atividades prescritas no programa e fornece os estímulos 

e “feedback” necessários para a progressão das aquisições (Silva e Miranda, 1990, 

p. 58). 

Os modelos cognitivistas baseiam-se nas teorias psicológicas do desenvolvimento 

cognitivo, nomeadamente as de Piaget. Preocupam-se em compreender a criança, tomando 

como referência o seu estádio de desenvolvimento, bem como em criar ambientes de 

aprendizagem. Incentivam a experimentação, «criando oportunidades que permitam fazer 

experiências de ação e representação da realidade estimulantes para o seu progresso» (Silva e 

Miranda, 1999, p. 59). O modelo de orientação cognitivista mais conhecido é o modelo 

High/Scope (Oliveira-Formosinho, 1998b, Hohmann e Weikart, 2004; Formosinho, 2006).  

Independentemente das conceções defendidas em cada um dos modelos pedagógicos, 

todas elas refletem a vontade de aplicar teorias educacionais à realidade específica da educação 

de infância. Os modelos são o fio condutor que serve de roteiro para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas coerentes com as conceções e, simultaneamente, um referencial teórico e 

prático. Teórico, porque permite conceptualizar a criança e o seu processo educativo; prático 

porque serve também para pensar «antes da ação, na ação e sobre a ação» (Gonçalves, 2008, p. 

28).  

Como dizia João Formosinho, em 1996, a adopção de um modelo pedagógico pelos 

educadores de infância é um factor de sustentação da sua práxis. A necessidade de o Estado 

definir linhas curriculares não é contraditória com essa adoção, pois tal definição diz respeito às 

aprendizagens mínimas obrigatórias, não às dimensões curriculares nem aos dispositivos 

pedagógicos, uma vez que não compete aos estados arbitrar questões científicas nem dirimir 

entre propostas pedagógicas (Oliveira-Formosinho, 2007, para. 31). 

Iremos abordar o modelo curricular High/Scope, o modelo curricular do Movimento da 

Escola Moderna e o Método João de Deus. Todos eles aplicados nas salas de atividade dos 
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 Vários autores utilizam os termos behaviorismo ou behariourismo como sinónimos de comportamentalismo.  
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jardins de infância do presente estudo. A discussão e análise de cada um deles, não será 

exaustiva, pois abordaremos somente as áreas e os pontos mais significativos para um quadro 

de multi-referencialidade que a fiabilidade e o rigor interpretativo obrigam. Assim, trataremos, 

em especial, os princípios teóricos e epistemológicos de cada um dos modelos e a sua 

correspondência com a prática educativa e em particular com a prática de avaliação na 

educação pré-escolar.  

 

5.1.1 O Modelo Curricular High/Scope 

No nosso país, este modelo tem sido implementado no âmbito do Projeto Infância56. 

Inspirado na psicologia piagetiana encontra-se organizado em torno de tarefas que promovam o 

desenvolvimento da criança. Foi criado por David Weikart, em escolas públicas americanas, nos 

inícios dos anos 6057. Porventura é o mais conhecido e estudado modelo curricular58 de 

orientação cognitivista e construtivista59, que aposta na aprendizagem pela ação. As crianças 

são encaradas como agentes ativos que constroem o seu próprio conhecimento do mundo, 

enquanto transformam as suas ideias e interações em sequências lógicas intuitivas de 

pensamento de ação. Segundo Formosinho (1996, p. 59), «acredita-se que [a criança], por 

iniciativa, constrói o conhecimento, tendo, portanto, o adulto um papel menos diretivo e mais 

de apoio e suporte». Para Ferreira (2002, p. 5), «a aprendizagem ativa é tanto mais decisiva e 

duradoura quanto mais ativa e direta. Tal aprendizagem, embora tenha o apoio do adulto, é da 

iniciativa da criança».  

Este enquadramento é confirmado por Hohmann e Weikart (2004) quando dizem que «o 

currículo High/Scope apoia-se extensivamente no trabalho cognitivo-desenvolvimentista de 

Jean Piaget e seus colaboradores, bem como na filosofia de educação progressiva de John 

Dewey» (p. 21). Formosinho (1996, p. 56) afirma que «o currículo High/Scope situa-se no 

quadro de uma perspetiva desenvolvimentista para a educação de infância». Segundo Oliveira-

Formosinho (1998b) o modelo High/Scope tal como defendia Piaget, rejeita as conceções 

empiristas que defendem que o conhecimento vem do exterior, veiculado pelos sentidos. Diz 

ainda que a experiência sensorial não chega para construir o conhecimento e recusa as 
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 Em Portugal, o currículo High/Scope é seguido em alguns jardins-de-infância, nomeadamente, no Norte do 
país, integrados no Projeto Infância, iniciado em 1991 e coordenado pelo Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho (Maia, 2007, p. 75).  

57
 Em 1970, Weikart abandonou as escolas públicas e criou a Fundação High/Scope de Investigação 

Educacional e, desde então, tem desenvolvido os seus trabalhos e estúdios ligados à educação pré-escolar.  
58

 O modelo curricular situa-se ao nível do processo de ensino-aprendizagem e explicita as orientações para a 
práxis pedagógica quotidiana nas suas dimensões curriculares (Oliveira-Formosinho, 2007, pp. 29-30). 

59
 High Scope Cognitively Oriented Curriculum, nome original. 



Capítulo III – Avaliação na Educação Pré-Escolar 

77 

 

conceções que atribuem à razão o papel central na obtenção de conhecimento, justificando a 

sua crença de que o conhecimento não é uma característica inata no ser humano. Para Piaget, o 

conhecimento era construído pelo sujeito em interação com o mundo físico e social, não se 

podendo dissociar a experiência sensorial e o raciocínio.  

As crianças devem estar ativamente envolvidas na aprendizagem e elas constroem 

o conhecimento a partir da sua interação como mundo que as rodeia. O papel da 

educadora é proporcionar experiências às crianças e ajudá-las a refletir sobre 

essas experiências através de perguntas que estimulem a reflexão (Spodek e 

Brown, 2002a, p. 207). 

Segundo Hohmann e Weikart (2004, pp. 5-9), os princípios básicos que formam o 

enquadramento da abordagem High/Scope são:  

Aprendizagem pela ação. As crianças agem, colocam questões e procuram as respostas, 

resolvem problemas e criam novas estratégias. Assim, as crianças tendo oportunidades 

permanentes para fazer escolhas e tomar decisões, constroem o conhecimento que as ajuda a 

dar sentido ao mundo. Neste modelo não há lugar a transmissão de conhecimentos, mas sim 

para a construção de um currículo baseado na aprendizagem pela experiência.  

Interações adulto-criança. Outra característica deste modelo é o papel dos adultos na 

interação com as crianças. Estes surgem com a função de apoiar, observar e participar, 

preservando a autonomia da criança enquanto ator da sua aprendizagem (Gonçalves, 2008). A 

aprendizagem pela ação depende das interações positivas entre os adultos e as crianças. Estes 

centram-se nas riquezas e talentos das crianças, apoiam as suas intervenções com 

encorajamentos e partilham com elas o controlo da ação.  

Contexto de aprendizagem. É dada uma grande ênfase ao planeamento da atividade do 

jardim de infância e à seleção de materiais apropriados. O espaço é dividido em áreas de 

interesses cuidados e arrumados pelas crianças. 

Rotina diária. Os adultos devem planear uma rotina diária que apoie a aprendizagem 

ativa, permitindo que as crianças antecipem o que se segue, dando-lhes controlo sobre aquilo 

que fazem. As rotinas apoiam não só a iniciativa da criança, como também, os valores do 

currículo e, simultaneamente promovem uma estrutura flexível. A partir de segmentos 

temporais como o tempo de planear, em que a s crianças comunicam as suas intenções, o 
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tempo de fazer, em que se desenvolvem as atividades e o tempo de rever, quando refletem 

acerca das suas próprias ações (Gonçalves, 2008, p. 42).  

Avaliação. Dentro da abordagem pré-escolar High/Scope avaliar implica um espectro de 

tarefas que os profissionais levam a cabo para assegurar que observar as crianças, interagir com 

elas, e planear para elas é uma tarefa que requere “muita energia e atenção” Hohmann e 

Weikart (2004, p. 8) Em cada dia, os adultos recolhem informação através da observação, da 

interação com as crianças e do registo diário de notas. Antes das crianças chegarem, depois de 

saírem, ou adultos reúnem, partilham as observações e as análises feitas e planeiam o dia 

seguinte. As observações anotadas são incluídas no instrumento de avaliação (COR)60. Avaliar 

neste modelo, significa trabalhar em equipa para construir e apoiar o trabalho nos interesses e 

competências de cada criança. Para Formosinho (1996, p. 61), «a análise deste instrumento de 

trabalho, […] mostra claramente que o centro de ação educativa é a criança e não os estádios 

de Piaget».  

Nas propostas metodológicas do modelo High/Scope, as crianças são levadas a refletir 

sobre as suas próprias ações e o que dizem sobre elas é caracterizado frequentemente por uma 

lógica diferente da do adulto em que cada criança vai mostrar a capacidade de compreensão 

das experiências porque passou. «Promover a reflexão das crianças sobre as suas ações habilita-

as a usar essa informação como planeamento do que irão fazer a seguir» (Epstein, 2003a, p. 6). 

A par do conhecimento básico do currículo, onde se evidencia a influência das teorias 

piagetianas, a observação da criança individual e o conhecimento do grupo é, sem dúvida, a 

primeira fonte curricular da planificação do trabalho docente em equipa e de construção da 

prática pedagógica em contexto de sala de atividades, proposto pelo modelo curricular 

High/Scope (Gonçalves, 2008, p. 39).  

O modelo utiliza instrumentos (Perfil de Implementação do programa PIP-High/Scope e o 

Child Observation Record – COR) para a observação da(s) criança(s) e para os processos de 

tomada de decisão, os processos de planificação, a implementação de atividades e para a 

avaliação das aprendizagens. A este propósito Oliveira- Formosinho (1998b) refere que a ação 

educativa é tanto mais adequada à planificação educativa, quanto mais baseada for baseada na 

observação da criança. 

Para melhor ilustrar os princípios curriculares que orientam os profissionais que praticam 

este modelo, foi estruturado um diagrama designado por Roda da Aprendizagem Pré-Escolar 

                                                           
60

 Child Observation Record 



Capítulo III – Avaliação na Educação Pré-Escolar 

79 

 

High/Scope. No núcleo desta roda encontra-se o princípio da aprendizagem pela ação, onde 

estão contempladas as experiências-chave. 

 Em suma, os princípios e as finalidades que o modelo pedagógico High/Scope nos 

sugerem são: Uma preocupação constante na participação de cada criança na construção de 

uma aprendizagem ativa que lhe permita o conhecimento. 

 

 

A “Roda da Aprendizagem” Pré-Escolar High/Scope 

 

Fonte: Hohmann e Weikart (2004, p. 6) 

 

5.1.2 O Modelo Curricular do Movimento da Escola Moderna  

O modelo curricular do Movimento da Escola Moderna é um movimento de cultura 

pedagógica construído e reconstruído ao longo do tempo, de forma contínua, devido à reflexão 

participada dos professores e educadores sobre as suas práticas. Este movimento criou um 

modelo baseado na autoformação cooperada dos profissionais e na animação pedagógica das 

instituições, sendo esta uma caraterística distinta do Movimento da Escola Moderna em 

Portugal. Como esclarece Niza: 

O persistente esforço de reflexão epistemológico-didático feito ao longo de mais 

de um quarto de século pelo MEM, fê-lo diferenciar-se de outros movimentos 

europeus de Escola Moderna: essa originalidade ocorreu por se ter instituído 
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como movimento de autoformação cooperada de docentes (nos vários graus de 

ensino) cujas práticas educativas constituem ensaios estratégicos e metodológicos 

sustentados por uma reflexão teórica permanente. Desta decorrem os modelos de 

trabalho dialeticamente aferidos por várias práticas (1996, p. 140).  

O modelo tem a sua fundamentação teórica, segundo Niza (1998) ancorada nas ideias de 

Freinet, nomeadamente numa vertente empírica da aprendizagem, cimentadas em tateamento 

experimental de Freinet (Gonçalves, 2008, p. 44). Evoluiu apoiado na linha de Vygotsky e de 

Bruner para uma perspetiva de desenvolvimento das aprendizagens. A ênfase inicial nas 

expressões deslocou-se para a comunicação assente em circuitos de informação e trocas 

sistemáticas entre alunos. Neste modelo tudo gira à volta do grupo. Orientado por uma 

perspetiva de solidariedade democrática, os grupos de crianças dos jardins de infância, no 

modelo curricular do Movimento da Escola Moderna, são constituídos de uma forma vertical, 

integrando, se possível, diferentes níveis etários, tentando assegurar a heterogeneidade 

geracional e cultural que promova a interajuda e a colaboração entre todos (Niza, 1996). A ideia 

de cooperação entre crianças e adultos é realçado por Santana (1993) que afirma que «a 

cooperação constitui, de facto, um dos pilares do Movimento da Escola Moderna, não só 

relativamente ao trabalho desenvolvido com alunos na sala de aula como, em homologia de 

processos, ao modelo de formação» (p. 43). Uma outra característica deste modelo situa-se ao 

nível da comunicação, já anteriormente referida. A «manutenção de um clima de livre 

expressão das crianças reforçado pela valorização pública das suas experiências de vida, das 

suas opiniões e ideias» (Niza, 1996, p. 146), permitindo um tempo de exploração de ideias, de 

materiais ou de documentos. No modelo curricular do Movimento da Escola Moderna, 

pretende-se que a educadora seja um gestor de projetos de pesquisa, autopropostos ou 

provocados pela educadora. A partilha do ato de decisão é prática corrente no que respeita aos 

conteúdos programáticos, aos projetos e a todos os outros componentes que fazem parte da 

dinâmica educativa. A autoformação entendida como uma caminhada intencional e gradual 

para a autonomia, num processo de socialização, em que a pessoa se torna agente, sujeito e 

objeto da sua própria formação pode ser potenciada pela reflexão sobre a experiência, 

sobretudo se exercida em interação com outros profissionais, desencadeando processos de 

compreensão cada vez mais elaborados que conduzem a novas formas de apropriação do saber 

(Santana, 1993). Assente em conteúdos funcionais, relacionados com a vida quotidiana, é um 

modelo aberto, onde os adultos e as crianças são parceiros procurando resolver problemas, 
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aprender a melhorar o mundo sob diversas perspetivas, procurando aprender e agir de forma 

participativa na comunidade, para reconstruir e transformar (Gonçalves, 2008, p. 44) 

A gestão do currículo e as atividades. Os trabalhos e as atividades são organizados de 

forma bem definida e compartimentada ao longo do dia, surgindo em tempos que decorrem em 

tempos estruturados em função de dinâmicas e práticas sistematizadas, desde o “acolhimento” 

até ao balanço em “conselho”. Durante a manhã, desenvolvem-se essencialmente as atividades 

escolhidas pelas crianças e a tarde são destinadas a sessões plenárias de informação e de 

carácter cultural. Dentro desta organização diária, as crianças desempenham um papel 

fundamental na planificação, realização e avaliação do trabalho realizado. O modelo curricular 

do Movimento da Escola Moderna evoluiu de uma avaliação social fundada na “assembleia 

cooperativa” para o “conselho”, o qual define as normas sociais para a promoção moral e cívica 

dos alunos, de forma direta e fundamentada, evitando a burocracia. Através de uma atitude 

democrática, a tomada de decisões passa sempre pela negociação progressiva, que vai do 

planeamento à regulação de responsabilidades (Niza, 1996). 

A aprendizagem centrada na pedagogia de projeto e nos interesses das crianças. As 

estratégias metodológicas para organizar gerir o currículo derivam de acontecimentos da vida 

social, num processo participado de partilha do poder e de decisão conjunta entre educadora 

e/ou criança(s) na procura de novos saberes. A pedagogia de projeto não sendo característica 

específica do modelo curricular do Movimento da Escola Moderna aparece referenciada como 

propostas para a organização da vida democrática da classe e do grupo. Esta metodologia 

encoraja as crianças a colocar questões, resolver situações problemáticas, permitindo 

aprendizagens significativas. Dá oportunidade às crianças para usarem as suas capacidades as 

suas competências, realçando as motivações intrínsecas (Katz e Chard, 2009). A pedagogia de 

projeto possibilita que a criança voluntariamente participe no seu próprio processo de 

aprendizagem. As atividades são organizadas com caráter globalizante, os temas e as tarefas 

realizadas correspondem a assuntos e interesses das crianças que estas consideram 

importantes. Aludindo à importância da pedagogia de projeto Vasconcelos (1998) afirma que «o 

modelo do Movimento a Escola Moderna […] incorporou nas suas rotinas a existência de 

“atividades” e “projetos” de forma admirável o modelo de educação pré-escolar criado por 

Reggio Emilia. 

Avaliação. Nos processos de avaliação as crianças são chamadas a participar nos 

momentos vividos em grupo e ao mesmo tempo envolvidas em processos de autonomia. 

Analisam as situações vividas e/ou trabalhos realizados. Em relação aos instrumentos de 

organização e regulação educativa, estes têm vindo a ser alvo de constantes reformulações, 
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numa tentativa permanente de adaptar às necessidades atuais (e.g., o “jornal de parede” que 

se transformou em “diário de turma”). Utiliza no quotidiano da ação educativa um conjunto de 

instrumentos reguladores que ajudam a monitorizar e a orientar a prática educativa. Destacam-

se entre eles: i)o Mapa de atividades; ii) a lista semana de Projetos; iii) o quadro de Tarefas; iv) o 

mapa de presenças; v) o Diário. No modelo curricular do Movimento da Escola Moderna estão 

contemplados os momentos de reunião, onde se comunicam escolhas e se avalia o que se fez. 

Segundo Bruner (1972), esta necessidade de comunicar ao grupo os processos e os resultados 

dos projetos desenvolvidos dá sentido imediato às aprendizagens e ajuda a estruturar o 

conhecimento, transformando-se em “habitus pedagógico”. O lema defendido pelo modelo 

curricular do Movimento da Escola Moderna é que a melhor maneira de aprender é ensinando.  

 

5.1.3 Método João de Deus 

Em 1911, foi inaugurado o primeiro jardim-escola61 João de Deus, em Coimbra, marcando 

o início da actividade da Associação João de Deus, cuja ação foi fundamental no 

desenvolvimento da educação de infância portuguesa (Cardona, 1997, p. 39).  

Considerado por muitos como um “método” e não um “modelo curricular” tendo em 

conta que a sua origem provém do ensino da leitura. Ficou, todavia a esse conceito associado 

devido à relevância que a aplicação do método específico para a aprendizagem da leitura 

corporiza na prática. Se tivermos em consideração que as abordagens aos modelos curriculares 

poderá ser efetuada sob duas perspetivas, a primeira sobre os modelos que derivam de uma 

teoria, a segunda sobre os modelos curriculares que resultaram da prática (Silva e Miranda, 

1990), então poderemos considerar que para além da utilização do método específico da 

leitura, estamos perante um modelo que resultou da prática e que incorporou contributos de 

correntes da psicologia e da pedagogia oriundas de outros modelos curriculares. Efetivamente, 

o “modelo curricular” João de Deus evolui na sua conceção epistemológica e ontológica com 

influências oriundas do modelo lúdico de Fröebel, o modelo de Montessori, as teorias de 

Dewey, Vygotsy e Piaget. A atual abordagem ao modelo João de Deus resulta da “evolução” do 

pensamento sobre a educação e a necessidade de “diversificação” que as sociedades atuais 

enfrentam nas suas conceções. Fruto das pressões sociais e dos movimentos de ideias e 

paradigmas que foram emergindo e da teorização na educação de infância. Constata-se, no 

entanto que as metodologias e estratégias pedagógicas do paradigma inicial se mantém, sobre 

                                                           
61

 Segundo Cardona (1997) o primeiro estabelecimento de educação de infância foi criado em 1834, mas só 
um século depois é que foi criada uma rede pública de jardins de infância.  
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a importância da aprendizagem da leitura, conferindo-lhe à luz das abordagens atuais a 

pertença a um modelo curricular “tradicional” de ensino.  

Com base numa perspetiva psicopedagógica da educação João de Deus62 fundamentou as 

suas conceções, considerando que educar e ensinar eram tarefas distintas. A sua maior 

preocupação pedagógica e social foi combater o analfabetismo e para colmatar essa 

preocupação criou um método de leitura, editado em 1976, a Cartilha Maternal63. Livro que 

suportava num só manual, as lições para alunos e o Guia Prático para o professor. Este método, 

vulgarmente conhecido por “Modelo” João de Deus considerava o ensino dos abecedários 

tradicionais, à época, como obsoleto. Segundo Ruivo (2006), o« Método de Leitura João de 

Deus apresenta uma forma progressiva e correcta do ponto de vista pedagógico, às dificuldades 

da língua portuguesa. A criança, desde a primeira lição, é convidada e estimulada a ser “analista 

da linguagem”, porque as dificuldades são explicadas por regras que satisfazem o raciocínio e o 

pensamento lógico do aluno. O uso de mnemómónicas na formação temporária das consoantes 

“incertas” e a apresentação das palvaras segmentadas silabicamente (recorrendo ao uso do 

preto/cinzento), sem quebra da unidade gráfica, são duas das principais linhas de força que 

caracterizam o Método» (p.1). 

A criança é conduzida a participar de uma dinâmica “lúdica e de jogo com os sons das 

palavras” na aprendizagem da leitura e da escrita. Vai progressivamente construindo e 

assimilando princípios e regras que lhe permitem desenvolver e adquirir competências de 

leitura. O método parte do visionamento das letras, sucedendo-lhes os sons respetivos.  

A descoberta de valores e regras a aplicar é um jogo que as crianças vão 

progressivamente descobrindo, numa atitude construtivista que lhes dá muita 

satisfação. É esta proposta que João de Deus faz ao aprendiz leitor (Deus, 1997, p 

10). 

O uso de um livro grande na sala de aula é uma ideia original de João de Deus e permite 

que a criança tenha uma maior e mais ativa participação no ato de ler em voz alta, 

desenvolvendo-lhe o conceito de leitura e habilidades pro-leitoras. 

O método é considerado interacionista (Ruivo, 2006). Estimula as capacidades 

metacognitivas e respeita o ritmo individual de cada criança. Fomenta a autocorreção através do 
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 João de Deus, poeta e pedagogo aceitou o convite da editora Rolland, em Lisboa, para criar um Método de 
Leitura em 1865. Apesar da editora ter falido antes de concluir o projeto, não desistiu e acabou por publicar, em 1876, 
a Cartilha Maternal pela Livraria Universal de Magalhães Moniz (Ruivo, 2006) 

63
 O objetivo era que o ensino fosse feito pelas mães, daí o nome Cartilha Maternal (Ruivo, 2006) 
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exercício dinâmico e interativo da leitura. Desde a primeira lição, a criança é convidade e 

estimulada a ser analista da linguagem tendo um papel activo na descoberta da posição em que 

a “letra” se encontra na “palavra” para determinar o seu valor sonoro. O “método” de leitura 

João de Deus promove a relação entre as palavras lidas e a vivência da(s) criança(s), dando a 

noção de que a palavra é o elemento principal do discurso. A sua originalidade é o acesso direto 

à leitura corrente, sem retificações intermediárias e sem sobrecarga de memória resultante de 

um número excessivo de associações básicas. No entanto, há a salientar que o uso do racíocínio 

e da memória facilitam a aprendizagem da leitura. As letras são estudadas no seu papel 

dinâmico e nas diversas leituras (nunca de “cor”). O uso de mnemónicas na formação 

temporária dos nomes e das consoantes incertas para facilitar a aprendizagem é uma estratégia 

de ensino utilizada. Para a aprendizagem da leitura a metodologia utilizada respeita os 

postulados da psicologia, partindo sempre do mais simples para o mais complexo. Esta ordem 

visa o favorecimento do êxito na aprendizagem, de forma a que os conceitos anteriormente 

integrados sirvam de patamar aos que se seguem (Ruivo, 2006, p. 6). A ordem alfabética usada 

na Cartilha tem a apresentação criterisa do alfabeto que serve a língua portuguesa. As lições de 

Cartilha são dadas a grupos de três ou quatro crianças cujo objetivo visa que «essa pequena 

“equipa” torne as lições mais vivas e equilibradas em interação o comportamento individual de 

cada aluno» (Ruivo, 2006, p. 6). 

A perspetiva da avaliação. O paradigma da avaliação no método João de Deus tem as suas 

raízes na perspectiva tradicional de avaliação. Os propósitos da avaliação visam 

verificar/confirmar a aprendizagem das crianças através de um acompanhamento 

permanentemente reguladador de toda a ação do processo ensino-aprendizage. Para a recolha 

de informação e/ou verificação das aprendizagens utiliza regularmente procedimentos standard 

com recurso a checklists e listas de verificação, grelhas (e.g., para apoio aos materiais 

manipuláveis, Cartilha Maternal). Na avaliação é colocado um enfoque na objectividade e na 

natureza das tarefa partindo sempre do mais simples para o mais complexo. As competências 

académicas são o o objeto de avaliação.  

 

 

6. A Natureza da Avaliação na Educação Pré-Escolar  

À semelhança do que acontece internacionalmente, atualmente, assiste-se no nosso país, 

a uma preocupação com a avaliação e o desenvolvimento do currículo64 na educação pré-
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 Entendemos que o termo currículo, embora na perceção e apropriação do conceito não estar ainda 
completamente integrada nas nossas práticas educativas e seguindo o pensamento de Schubert (1986) ao “definirmos 
o currículo estamos descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las 
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escolar. Sobretudo na procura de respostas a questões que muitas vezes derivam de outras 

áreas e domínios da educação, que não a infância, procurando formas de regulação do sistema 

educativo. Sabemos também que a emergência e desenvolvimento dos sistemas educativos 

contribuem para a generalização da ideia de que a avaliação corresponde, fundamentalmente à 

prestação de contas (accountability) e dos resultados, no quadro de contextos educativos 

formalizados. A aceitação acrítica desta ideia levar-nos-ia a considerar que a avaliação na 

educação pré-escolar seria, essencialmente, medir e comparar resultados de processos 

educativos por testes, o que se circunscreve à “medição” das avaliação das aprendizagens e/ou 

desenvolvimento da(s) criança(s). Contrariando esta abordagem, tentaremos explicitar a 

natureza da avaliação na educação pré-escolar, fundamentando-nos nosparadigmas científicos 

que têm acompanhado a avaliação em educação, tanto na sua “evolução”, como na sua 

“diversificação”, conforme propõe Figari (2007). Estamos certos que o nosso estudo focaliza-se 

num nível de ensino que carece de especificidade, tendo em conta as suas caraterístcas e as 

recomendações e os postulados das teorias científicas e pedagógicas em que se encontra 

ancorada a educação de infância. Entendemos a avaliação na educação pré-escolar como a 

recolha e a análise de informação sobre os processos educativos para tomar decisões com a 

intenção de melhorá-los. Neste sentido, a avaliação deve informar sobre a realidade do que se 

passa no espaço escolar (e.g., salas de atividades, jardim de infância, aprendizagens “das” e 

“para” as crianças) tendo sempre como intencionalidade a sua melhoria. 

A questão principal que se coloca é saber qual o paradigma de avaliação que melhor 

pode responder às caraterísticas e às necessidades da educação pré-escolar. Torna-se 

pertinente reflectir e discutir sobre os contextos da avaliação que conduzem a uma maior ou 

menor desempenho das funções da avaliação. O que significa reflectir e equacionar sobre as 

aprendizagens das crianças e as oportunidades que lhes são oferecidas nos contextos e pelos 

processos educativos desenvolvidos (Oliveira-Formosinho, 2002a; Oliveira-Formosinho e 

Parente, 2005). De facto, parece «não haver nenhum paradigma dominante no campo da 

educação, existindo [é] competição entre vários» (Palhares, 2000). Neste sentido, a resposta à 

questão colocada deverá englobar necessariamente que tipo de informação é recolhida e que 

tipo de análise realizar tendo em conta os propósitos da avaliação a realizar.  

Previamente, e para uma maior compreensão às questões em debate recordemos. 

                                                                                                                                                                             

num momento histórico e social determinado, para um nível ou modalidade de educação” (Shubert, 1986 citado por 
Sacristán, 2000, p. 15).  
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Os contextos actuais da avaliação em educação e a evolução social e educativa na metade 

do século passado, distanciaram-se da conceção da escola transmissiva que tinha dado origem a 

uma conceção de avaliação como verificação e como certificação. A conceção de avaliação de 

um sentido único fortemente associado à medida, foi tomando novos e diferentes significados 

(Santos e Pinto, et al., 2010). Nesta análise, não poderemos deixar de considerar o que 

Dalhberg, Moss, e Pence (2007) designaram por efeitos de «uma época de modernidade ou pós 

modernidade», em que uma nova conceptualização da escola surge como espaço de construção 

de conhecimento aberto à mudança, evolutivo, dinâmico e interativo. De facto, se 

conceptualizarmos a avaliação em educação de acordo com as quatro gerações de avaliação 

propostas por Guba e Lincoln (1989) e se fizermos uma analogia com as transformações 

ocorridas nas conceptualizações da escola, devido à evolução social e educativa na segunda 

metade do século passado, verificamos que tal como aconteceu com as quatro gerações de 

avaliação propostas por Guba e Lincoln (1989), na escola também se passou de uma escola de 

“elites” a uma escola de “massas”; da escola “normalizada” passou-se à escola “inclusiva” e da 

conceção de escola “monocultural” passou-se à conceção de escola “multicultural”, até à 

conceção de escola centralizada na “comunidade”. Analogamente, poderemos compreender as 

alterações ocorridas nas formas de conceber a avaliação em educação e nos propósitos com 

que tem sido realizada.  

Efectivamente, na abordagem proposta por Guba e Lincoln (1989) para compreensão dos 

propósitos da avaliação em educação passámos de uma conceptualização de avaliação 

«universal» (Figari, 2007) como medida à conceção de avaliação como descrição, que segundo 

Fernandes (2005) talvez, nesta abordagem pudéssemos falar já «numa função reguladora da 

avaliação, embora sem sofisticação teórica e prática que hoje lhe é atribuída». E da avaliação 

como juízo de valor em que a definição de critérios é essencial para se apreciar o ”mérito” e o 

“valor” de um dado objeto (Scriven, 1991) passou-se à abordagem da avaliação como 

construção. Estas alternâncias nas abordagens à avaliação permitem-nos, de certa forma, 

“melhor” compreender o paradigma e os fundamentos da avaliação na educação pré-escolar 

como se encontra fundamentada.  

Com efeito, os estudos revelam-nos que as conceptualizações à avaliação na educação 

pré-escolar parecem perfilhar a abordagem da avaliação como construção e inspirada no 

paradigma construtivista (Hohmann e Weikart, 2004, Katz, 1993; Oliveira-Formosinho e 

Parente, 2005; Oliveira-Formosinho, 2007, 2009; Sheridan, 2007; WeiKart, 1989, 1993). Por 

conseguinte, os reptos de uma pedagogia diferenciada (Perrenoud, 2000) e as concepções de 

uma avaliação ancorada no paradigma construtivista, propõe uma epistemologia qualitativa, 
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subjectiva, interpretativa, no sentido de apelar a uma avaliação formativa, cujo principal intuito 

é contribuir para a promoção de oportunidades de aprendizagem às crianças. 

No Quadro 4 apresenta-se a comparação efectuda por Oliveira-Formosinho e Parente 

(2005) sobre duas perspectivas de avaliação contextualizadas à educação pré-escolar: a 

perspetiva tradicional e a perspetiva sócio-construtivista.  

Quadro 4 -Perspetiva Tradicional e Sócio-Construtivista da Avaliação  

TRADICIONAL SÓCIO-CONSTRUTIVISTA 
Para quê (finalidades) 
(ponto de vista da criança 

Verificar a aprendizagem promover a aprendizagem 

Para quê (finalidades) 
(ponto de vista do 
professor) 

Prestígio (profissionalismo), 
obediência à autoridade 
(inspeção, agrupamentos) 

serviço (profissionalismo) 
permitindo a monitorização dos 
processos e dos produtos e níveis 
de comunicação 

Porquê Necessidade de certificar a 
aprendizagem 

necessidade de garantir o direito 
a aprender (da criança) e o direito 
ensinar (do professor) 

Como Procedimentos standard:  
- listas de verificação 
- testes  

procedimentos heurísticos- 
hermenêuticos com forte apoio 
na documentação 

Motivação Tendencialmente externa 
(exigência do sistema) 

integrada: interna e externa (a 
exigência do sistema mas 
também a exigência profissional) 
e das famílias 

Centração Nos deficits na identificação e 
desenvolvimento de “habitus” 
(Bordieu), na identificação de 
zonas de desenvolvimento atual e 
possível (Vygotsky) 

Critérios de qualidade objectividade cruzamento de perspectivas 
baseado nas observações, 
documentação e suas 
interpretações (crianças, 
professores, pais) 

Progresso  Nas competências standards 
prededinidas 

na participação como construção  

Formação para realização 
da avaliação  

Centrada maioritariamente nas 
competências essenciais e nos 
respetivos formatos de 
verificação 

centrada na observação e 
documentação do contexto dos 
processos e dos produtos 
(aprofundamento da pedagogia) 

Complexidade  limitada elevada 

Grau de satisfação limitada elevada 

Natureza da avaliação Monótono e mecânica envolvente e funcional; holística; 
reflexiva participativa 

Informações  Produtos das crianças contexto, processo, produtos  

 Oliveira-Formosinho e Parente (2005, p. 29) 
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A compreensão da avaliação na educação pré-escolar no paradigma construtivista 

reconhece que o conhecimento é construído, sendo o resultado da convergência de interesses 

respeitadores da criança, enquanto “actor social” (Sarmento e Cerisara, 2004; Sarmento e 

Gouvea, 2008a; 2008b; Ferreira, 2004; Sarmento e Cerisara, 2004). A avaliação é 

contextualizada e decorre ao longo de um processo contínuo, que utiliza uma diversidade de 

«procedimentos formais e informais» (Muijs e Reynolds, 2011, p. 219), com o intuito de 

descrever o progresso e as aprendizagens das crianças. «As teorias contextuais, como, por 

exemplo, são algumas teorias ecológicas, a teoria sociocultural (Bruner, Cole, Rogoff, Valsiner, 

entre outros), constatam que há um espaço de interdependência na ação, no pensamento e na 

realização que estimula “a realidade mental da criança em direção a mundos possíveis” (Bruner, 

1986). Há interdependência e interactividade entre as pessoas e os seus contextos de vida» 

segundo (Oliveira-Formosinho, 2007, pp. 25-26). Deste modo, tornam-se possíveis múltiplas 

formas de “olhar” e “entender” a criança. Tal assunção, implica que a abordagem à avaliação 

nos contextos de educação pré-escolar tenham que questionar sobre: i) as interrelações entre 

os atores participantes; ii) o contexto onde se situam; iii) os referenciais do quadro teórico onde 

se fundamentam as opções curriculares aplicadas; iv) quais os procedimentos e instrumentos 

utilizados para a recolha de informação; v) como é utilizada e analisada a informação e os dados 

recolhidos; vi) qual o propósito da avaliação.  

Na perspetiva construtivista da avaliação em educação pré-escolar, aa educadora(a) 

compete ser responsável por «construir e gerir um currículo» (Vasconcelos, 1997) e definir um 

sistema de avaliação compreensivo (Sheridan, 2007), coerente com as concepções de educação. 

Compete ser capaz de integrar e articular os conteúdos curriculares e as estratégias de ensino e 

aprendizagem (Hills, 1992) contextualizadas no espaço e no tempo em que decorre ação. Como 

refere Gullo (1994) a avaliação é um processo integrado que faz apelo à necessidade de 

articular o currículo, as estratégias de ensino e os procedimentos avaliativos. A avaliação 

emerge como um importante mecanismo de regulação do processo educacional com potencial 

para apoiar e orientar a aprendizagem individual e melhorar os programas e projectos (Hills, 

1992) e nessa medida torna-se um elemento fundamental nas práticas educativas dos 

profissionais da educação infância.  
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Aplicando, ainda a “gramática”65 construtivista aos modelos pedagógicos sugerida por 

Oliveira-Formosinho (2007) e perspectivando a sua relação com a avaliação na educação pré-

escolar verifica-se que os domínios de intervenção incidem na análise (cf. Figura 1) «do tempo 

como dimensão pedagógica; o espaço como dimensão pedagógica; os materiais como “livro de 

texto”; a escuta e a interação como promoção da participação guiada; a observação e 

documentação como garantia da presença da(s) cultura(s) da(s) criança(s) no ato educativo; o 

planeamento como criação da intencionalidade educativa; a avaliação da aprendizagem como 

regulação do processo de ensino-aprendizagem; a avaliação do contexto educativo como 

requisito para a avaliação da criança e como auto-regulação por parte do(a) educador(a); os 

projetos como experiência da pesquisa colaborativa da criança; as atividades como jogo 

educativo; a organização e a gestão dos grupos como garantia da pedagogia diferenciada» (p. 

30). A Figura 1, esquematiza as dimensões da pedagogia (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 30) nas 

quais a avaliação na educação pré-escolar se constrói. 

 
Figura 1– Dimensões da pedagogia da infância 
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 Segundo Oliveira-Formosinho (2007) uma das grandes conquistas da história da pedagogia foi a construção 
de gramáticas pedagógicas. A gramática pedagógica operacionaliza-se por meio de uma perspetiva ou modelo 
pedagógico.  

A gramática pedagógica dispõe de uma teoria e de uma base de conhecimentos explícita, desde o nível de 
fundamentar da filosofia educacional, passando pelos níveis de uma teoria de ensino-aprendizagem até ao nível da 
consequente teoria da avaliação educacional (pp. 29-33). 

Na gramática pedagógica construtivista, o instrumento de pensar a formação dos profissionais que optam por 
trabalhar nessa perspetiva implica um modelo de formação continuada e contexto, baseado em comunidade de 
prática, que permita recriar um acultura profissional e uma epistemologia de prática congruentes (Niza, 1997; 
Oliveira-Formosinho, 1998). 
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Com efeito, as dimensões a avaliar decorrem «enquanto processo contínuo de registo dos 

progressos realizados pela criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza 

descritiva e narrativa, centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a 

informação, como constrói conhecimento ou resolve problemas. Os procedimentos de avaliação 

devem ter em consideração a idade e as características desenvolvimentais das crianças, assim 

como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é 

sujeito da sua própria aprendizagem» (ME, 2011). 

Em suma, a avaliação na educação pré-escolar incide, preferencialmente, sobre o 

processo educativo realizado, mais do que nos resultados esperados ou evidenciados, 

assumindo uma função marcadamente formativa66 e desenvolvendo-se num «processo contínuo 

e interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que 

[esta] vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando» (ME, 2011).  

 

6.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa ou avaliação durante o processo de aprendizagem foi o conceito 

introduzido por Sriven (1967) para se referir aos procedimentos utilizados pelos docentes para 

adaptar aos progressos e necessidades das aprendizagens ao processo didático observado nos 

seus alunos (Sanmartí, 2008, p. 28). Responde a uma conceção de ensino que considera que 

aprender é um longo processo através do qual a criança vai reestruturando o seu conhecimento 

a partir das atividades que realiza. Segundo Black e William (2003), a avaliação só é 

efectivamente formativa se, as evidências recolhidas forem efectivamente adaptadas ao 

trabalho docente e se servirem para atender às necessidades da aprendizagem. A avaliação 

formativa contextualizada à educação pré-escolar é um tipo de atividade que tem como 

finalidade principal a função reguladora do processo educativo das crianças, colocando em 

evidência as ações pedagógicas e as práticas educativas levadas a cabo pelos educadores e 

educadoras. Em suma a avaliação formativa acompanha o processo educativo das crianças 

tendo como objetivo a sua regulação pedagógica. 

                                                           
66

 A destrinça do que é ou não é avaliação formativa é referida por Black e William (2003, p. 9). What 
formative assessment is, and what is not. Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its 
design and practice is to serve the purpose of promoting student’s learning. It thus differs from assessment designed 
primarily to serve the purposes of accountability, or of ranking, or of certifying competence. An assessment activity 
can help learning if it provides information to used as feedback, by teachers, and their students, in assessing 
themselves and each other, to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Such assessment 
becomes ‘formative assessment’ when the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet learning 
needs. 
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Com efeito, a avaliação pressupõe a apreciação da aprendizagem e dos progressos 

através de meios intrínsicamente ligados à actividade do quotidiano do jardim de infância 

(McAfee e Leong, 1997). Os referenciais normativos dastacam a relevância da adoção de 

procedimentos de avaliação de acordo com as concepções e opções pedagógicas de cada 

educador(a), sugerindo que sejam utilizadas técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados, tais como: a) observação; b) entrevistas; c) abordagens narrativas; d) fotografias; 

e) gravações áudio e vídeo; f) registos de auto-avaliação; g) portfólios construídos com as 

crianças; h) questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos. «A avaliação 

formativa é um processo integrado que implica o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção adequadas às características de cada criança e do grupo, incide preferencialmente 

sobre os processos, entendidos numa perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e 

de regulação da ação. Avaliar assenta na observação contínua dos progressos da criança, 

indispensável para a recolha de informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a 

planificação e o reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de novas 

aprendizagens. A avaliação formativa constitui-se, assim, como instrumento de apoio e de 

suporte da intervenção educativa, ao nível do planeamento e da tomada de decisões do 

educador» (ME, 2011). A regulação é segundo, Sanmartí (2009) «um conjunto de acções que 

tem como objectivo adequar os procedimentos ou estratégias de ensino às necessidades dos 

alunos. É o objectivo fundamental da avaliação formativa» (p. 131). 

O recurso a estes meios de avaliação não se afasta das recomendações sugeridas como 

Muijs e Reynolds (2011), McAfee e Leong (1997) e NAYEC (2003). A avaliação resulta de uma 

descrição rica e compreensiva do que a criança sabe e pode fazer e ao mesmo tempo que revela 

o percurso de aprendizagem realizado pela criança destacam-se entre outros procedimentos: 

(a) a prática de observação sistemática da criança a trabalhar e a jogar; (b) a colocação de 

questões à criança para que esta descreva as suas realizações e, deste modo, possa revelar o 

seu pensamento; (c) a realização de tarefas concretas e resolução de problemas; (d) a 

documentação do processo de aprendizagem da criança através de diversos procedimentos 

como registos escritos; (e) a utilização de checklists, fotografias, gravações. Deve, ainda ensinar 

as crianças a documentar e avaliar a sua própria aprendizagem através das suas realizações e 

utilizando variados instrumentos e tipos de registo (e.g., portfólios, narrativas pedagógicas). 

A possibilidade de utilizar diferentes técnicas para a recolha de informação, bem como o 

uso de instrumentos de observação e registo variados permite, ao educador(a) “ver” a criança 

sob uma diversidade de “olhares”. Assim, pode acompanhar a evolução das aprendizagens das 

crianças, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos concretos para a regulação do 
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processo pedagógico. O enfoque da avaliação na educação pré-escolar utiliza a descrição dos 

progressos realizados pelas crianças ao longo do tempo. Esta conceção de avaliação configura 

um processo compreensivo que abraça muitos aspetos da aprendizagem e do desenvolvimento 

das crianças no espaço e na “ação situada”. A conceção de avaliação formativa na educação 

pré-escolar faz ainda apelo à necessidade de articular o currículo, as estratégias de ensino e os 

procedimentos de avaliação (Gullo, 1994). Desta forma, a avaliação emerge como um 

importante mecanismo de regulação pedagógica do processo educacional com potencial para 

beneficiar a aprendizagem da criança individual e de melhorar programas e/ou projetos (Hills, 

1992). Nestes moldes, a avaliação é um processo formativo cujas funções são de carácter 

pedagógico, em que o feedback67 ocorre durante a ação, o que significa reconhecer que a 

monitorização e acompanhamento das atividades faz se através das orientações. Vão sendo 

introduzidas progressivamente de modo a que as crianças aprendam significativamente em 

cooperação, construindo o seu próprio conhecimento e, assim, melhorar a “qualidade” das 

aprendizagens68. (1) recolha de informação podendo ser utilizados instrumentos de registo; (2) 

análise da informação recolhda e juízo de valor sobre o resultado desta análise; (3) tomada de 

decisões de acordo com o juízo emitido.  

Segundo Pinto e Santos (2006) na avaliação formativa a regulação pedagógica faz-se 

através de um processo de comunicação, de diálogo ou por escrito, através de anotações, isto é, 

por um dizer avaliativo. A qualidade deste dizer é muito importante para assegurar o 

funcionamento de um processo de comunicação eficaz» (p. 105), onde as crianças e as 

educadoras se entendem mutuamemte. Para que exista regulação é necessário que exista um 

processo de recolha de informação e um quadro teórico que permita interpretar essas 

informações, para fornecer pistas e orientações para que a ação reguladora proporcione 

situações ou materiais que tornem essa tarefa exequível (Pinto e Santos, 2006, p. 103).  

Não é qualquer “dizer avaliativo” que garante uma ação de natureza reguladora. A este 

propósito, Pinto e Santos (2006), chama a atenção para a destrinça entre o feedback avaliativo e 

o descritivo. No primeiro caso, o dizer avaliativo assenta mais num juízo de valor, no segundo, o 

foco incide na realização e/ou tarefa proposta. Este entendimento configurado à educação pré-

escolar operacionaliza-se, preferencialmente no segundo caso. O diálogo avaliativo faz também 

                                                           
67

 One the most important element of assessment for learning is giving formative feedback on assessed work. 
Feedback should act as a “scaffold” that allows pupils to find the right solution themselves given their current state of 
knowledge and skills. (Black e Williams, 1999) 

68
 L’Évaluation des apprentissages peut se dérouler sans instrumentation: c’est notamment le cas lorsque 

l’enseignant observe les conduites des apprenants et interagit avec eux en situation de tutorat individuel ou en petit 
groupe (Dictionnaire de l’éducation (2008). 
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parte integrante do próprio processo de regulação, na medida em que condiciona de modo 

negativo ou positivo. Em síntese, a avaliação formativa coloca em primeiro plano os aspetos 

relacionados com a função reguladora pedagógica da avaliação, os aspetos relalacionados com 

a comunicação interpessoal e as interrelações entre educadores(as)  e crianças numa 

negociação implícita ou explícita das tarefas que constituem o acto pedagógico. O seu grande 

objetivo é sobretudo perceber o que se passa para agir de forma pertinente do ponto de vista 

da(s) criança(s) e do(a) educador(a) e não apenas para descrever ou quantificar a realidade.  

Em suma, a avaliação formativa na educação pré-escolar entendida como um 

instrumento pedagógico, «centra-se no processo de comunicação, na negociação e na 

apropriação» de sugestões. A criança ao estar a “aprender a aprender” «aprende a proceder a 

autorregulações, através do seu próprio processo de aprendizagem, relativo à atenção posta na 

interpretação e compreensão da tarefa, dos procedimentos utilizados» (Pinto e Santos, 2006, p. 

109). Assim, as regulações podem ter vários momentos, antes, durante e depois da ação, dando 

lugar assim à «regulação proactiva, interactiva e retroativa» (Allal, et al.,1981).  

A Figura 2, esquematiza a regulação pedagógica na avaliação da educação pré-escolar. 

 

Figura 2 – Regulação pedagógica 
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6.2 A Avaliação Formativa Alternativa 

A avaliação alternativa é também uma das possibilidades para realizar a avaliação na 

educação pré-escolar. O termo avaliação “alternativa” é um termo usado para descrever 

procedimentos de avaliação mais descritivos e interpretativos quanto à sua natureza e tende a 

enfantizar os processos, nomeadamente, como a criança aprende, como se processa a 

informação, como se constrói o conhecimento ou como resolve problemas (Gullo, 2004). Esta 

nova compreensão da avaliação inscreve-se na chamada perspetiva também designada como 

autêntica (Gullo, 1994; Hills, 1993; McAfee e Leong, 1997). Emprega, preferencialmente, 

procedimentos de avaliação que procuram descentrar-se dos produtos e resultados para se 

centrar nos processos desenvolvidos pela criança. A avaliação alternativa focaliza a atenção 

naquilo que a criança faz e realiza no jardim de infância, nas atividades do dia a dia, apreciando 

a realização das crianças, diretamente, em tarefas significativas (Wiggins, 1990).  

As práticas características da avaliação alternativa tendem a atender à diversidade 

(Oliveira-Formosinho, 2002b), a favorecer a ligação às atividades quotidianas, a estimular a 

participação da criança e a ampliar as oportunidades de comunicação com os pais. Segundo 

Parente (2004), o que representa avaliação alternativa é qualquer processo que se distinga 

significativamente das tradicionais formas de avaliação, incluindo procedimentos que requerem 

que a criança construa a resposta, em vez de apenas escolher uma resposta entre uma lista de 

respostas possíveis, elaboradas por outros. Com efeito, da perspetiva tradicional à perspetiva 

alternativa, o que importa são as concepções e as práticas de avaliação que procuram soluçõs 

mais adequadas às necessidades que a própria avaliação procura responder. Neste 

enquadramento, parece-nos que a nomenclatura proposta por Fernandes (2006, 2007) não 

contraria a natureza da avaliação, nem diverge das funções formativas que lhes estão atribuídas 

para os propósitos de uma avaliação alternativa. Sugere o autor que se designe por avaliação 

formativa alternativa. Corroborando desta designação, a abordagem à avaliação na educação 

pré-escolar respeita na íntegra as definições que acentuam uma visão da avaliação como um 

processo baseado na observação e interpretação. Procura apreciar a aprendizagem realizada 

pela criança e revela, de forma clara e com rigor, o que é único para cada criança, usando essa 

informação para promover e ampliar as oportunidades de aprendizagem que o(a) educador(a) 

providencia e promove. 
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A AVALIAÇÃO DA/PARA A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
UMA ATIVIDADE SISTÉMICA DE DESENVOLVIMENTO, GESTÃO E REGULAÇÃO DO CURRÍCULO, DA ACÇÃO EDUCATIVA, DA APRENDIZAGEM E DO DESENVOLVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 
 

Função  Tarefa  Nível – Orientação – Âmbito  Sequência/Calendarização  Fontes, Técnicas e 
Instrumentos 

         

    Macro  Ante-Cursum  Questionários 

  Diagnóstico    Inicial   

  Planeamento  Meso    Observação 

Regulação Interna  (Re)Orientação       

(Auto)Regulação    Micro  Quotidiana  Trabalhos realizados 
(individuais/coletivos) 

  Supervisão  Interactiva     

  Gestão Curricular    In-Cursum  Grelhas/Fichas de registo 

  Regulação da 
Aprendizagem  Proactiva     

(Co)Regulação  Monitorização      Portefólios/Dossiês 

    Retroactiva  Semanal   

    Comunidade    Livro de memórias 

    Pais/Encarregados de 
Educação 

 Trimestral   

  Informação  Escola/Agrupamento    Quadros de planificação 

(Hetero)Regulação  Comunicação  Organização  Anual   

Regulação Externa  Prestação de 
Contas 

 Entidades/Organismos/ME 
Educação/Autarquia 

 Final  Entrevistas 

    Sistema Educativo  Extra-Cursum   
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CAPITULO IV 

PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO, OPÇÕES 

METODOLÓGICAS 

 

 

Os nossos conhecimentos constroem-se com o apoio de 

quadros teóricos e metodológicos, lentamente elaborados, 

que constituem um campo pelo menos parcialmente 

estruturado, e esses conhecimentos são apoiados por uma 

observação dos factos concretos. 

 

 (Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 20) 

 

 

1.Introdução 

No presente capítulo descrevemos o percurso heurístico seguido nesta investigação, 

caraterizando as escolhas e as opções metodológicas, nomeadamente o modelo conceptual 

seguido, os aspetos referentes à recolha de dados (e.g., observações, notas de campo, 

entrevistas e corpus documental), respetiva organização e tratamento, bem como os 

procedimentos utilizados para a sua análise e interpretação. 

Na esteira de um alcance rigoroso e como objetivo dos propósitos da nossa 

investigação, tendo como base as questões que enunciámos, considerámos que o 

paradigma qualitativo ou naturalista seria o que nos oferecia mais possibilidades de 

responder a esse fim. Também, entendemos ser a pesquisa qualitativa aquela que melhor 

se adapta a pesquisas em que o ambiente natural é a fonte direta dos dados, constituindo-

se, nestes casos, o investigador como instrumento principal (Vasconcelos, 2006). 

Com efeito, o esforço principal da investigação qualitativa é alcançar “o significado 

imediato das ações segundo a perspetiva do autor” (Erickson, 1986, p. 119). Para tanto, 

assumimos a exigência de validade requerida para qualquer investigação, ou seja, o 

processo em que a investigadora vai exercitando-se com dilemas (teóricos e práticos) que 

as situações e os dados lhe vão colocando, a cada momento, colocando-a perante a 

exigência de fundamentação teórica das análises e interpretações realizadas. Trata-se de 
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apresentar as estruturas de delimitação do campo de estudo e de análise, pois, não se trata 

de “analisar tudo”, mas sim de “analisar de uma certa perspetiva” de acordo com o 

esquema de análise.  

Neste sentido, o desenvolvimento da investigação remeteu-nos para a escolha de 

um modelo de análise que nos pudesse orientar, tendo sido a natureza do problema a 

investigar que determinou a escolha do método e dos procedimentos mais adequados ao 

estudo. Com efeito, as nossas opções científicas e metodológicas seguiram o paradigma 

qualitativo69 ancoradas nas propostas defendidas por autores como Denzin & Lincoln 

(2006); Nóvoa (1991); Zabalza (1994); Patton (1980); Erickson (1986); Stake (1999, 2000, 

2003, 2005, 2006a, 2009); Sthenhouse (1985), Merriam (1998). 

 Entendemos seguir recomendações de Nóvoa (1991) sgundo as quais “as opções 

científicas e metodológicas devem pautar-se por critérios de coerência e de pertinência 

em relação ao objeto de estudo e não por uma qualquer decisão apriorística sobre a 

validade das teorias ou das práticas de investigação” (p. 30).  

 

2. Design e Opções Metodológica70s 

A presente investigação realizou-se no contacto direto da investigadora com os 

atores participantes, educadoras e crianças, nos seus espaços e nos locais onde 

desenvolvem a sua ação quotidiana, com observação das suas práticas educativas. Por 

considerarmos que a abordagem qualitativa está intimamente ligada com a abordagem 

interpretativa e porque não existe apenas uma interpretação (objetiva) da realidade, mas 

tantas realidades quantos os olhares (dos investigadores) que a procuram interpretar, 

assumimos que a nossa investigação se enquadra no paradigma interpretativo uma vez 

                                                           
69

 Com efeito, esta opção não deixa de ter presente a dicotomia e tensões entre quantitivo versus 
qualitativo, pois ao optar por o paradigma qualitativo procuramos encontrar respostas para questões que 
realçam o modo como a experiência social é criada e adquire significado.  

70
Utilizamos o termo design no significado atribuído por Tuckman (2005), ou seja “(…) neste contexto, 

remete para o conceito preciso (de limitação extensão)” não sendo por isso traduzível, em toda a sua 
compreensão, por qualquer outro termo (p. 5). O design da investigação especifica as operações a realizar, não 
no sentido de testar hipóteses, sob um determinado conjunto de condições, (idem, p. 24), mas enquanto 
conceito que apresenta a as opções metodológicas adoptadas.  
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que “decorre no cenário natural, é descritiva e centrada no significado e nas questões 

emergentes (Vasconcelos, 1997, p. 42).  

Assumimos a metodologia qualitativa para a nossa investigação enquanto 

método que agrupa diversas estratégias que partilham determinadas características  

“Os dados recolhidos são ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas. As questões investigadas não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objectivo de 

investigar os fenómenos em toda a sua complexidade em contexto natural (Bogdan 

e Biklen, 1994, p.16).  

O significado que os atores dão às coisas e à sua vida assumem uma importância 

vital para o[a] investigador[a] e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo 

(op. cit., 18), uma vez que, os investigadores qualitativos não se preocupam em testar 

hipóteses previamente definidas. As abstrações vão sendo construídas à medida que os 

dados vão sendo recolhidos e agrupados. Estes consistem em “descrições detalhadas de 

situações, ou acontecimentos, sujeitos, interações e condutas observadas; citações diretas 

de pessoas acerca das suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; e fragmentos 

ou passagens completas de documentos, correspondência, registos e histórias de casos” 

conforme propõe Patton (1990). 

Com efeito, procura-se compreender como um grupo de atores escolares realiza, 

vivencia e operacionaliza as suas práticas de avaliação na educação pré-escolar, no 

exercício da sua ação pedagógica, em salas de atividades de jardins de infância, pelo que 

perspetivamos uma investigação de tipo descritivo (Vala, 2001) convergente com a 

estrutura conceptual do estudo de caso múltiplo (Stake, 1994, 2005). 

Sustentámo-nos num quadro de análise flexível e aberto à inclusão de novas 

linhas de pesquisa, pretendendo, assim, aceder às lógicas de avaliação que sustentam a 

ação dos atores participantes na nossa investigação. 
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2.1 O Estudo de Caso Como Estratégia Investigativa 

A abordagem descritiva e interpretativa do tipo “estudo de caso”, por nós 

adoptada, tal como descrito por Lüdke e André (1986), Bogdan e Biklen (1994), Stake 

(1999), Yin (1994) citado por Silva (2000), define esta estratégia como “um inquérito 

empírico que investiga um fenómeno contemporâneo no seu contexto, especialmente 

quando as fronteiras entre o fenómeno e o seu contexto não são claramente evidentes” 

(p. 94). 

O que diferencia o “estudo de caso” de outros desenhos ou formatos 

metodológicos é o facto de este se situar numa unidade ou sistema integrado (Stake, 

1999, p. 2) que visa conhecer na globalidade, seja uma pessoa, um acontecimento ou 

uma organização. 

Ao optar pela utilização de um estudo de caso, a investigadora procura 

desenvolver um conhecimento intenso e detalhado de um caso único ou de um pequeno 

número de casos relacionados. A investigadora pretende aprender sobre o caso a partir 

de um conhecimento compreensivo assente em descrições extensivas e análises do caso 

tomado como um todo no seu contexto (Mertens, 1998).  

O caso, qualquer que seja, tem que possuir uma limitação física ou social que lhe 

confira entidade. No estudo de caso investiga-se o caso ou um pequeno número de casos, 

em detalhe e com profundidade, no contexto natural, tendo em conta as complexidades 

presentes, recorrendo a múltiplas fontes de evidência e diversos métodos de recolha de 

dados (Yin, 2000; Stake, 2009).  

O que distingue esta estratégia de investigação de outras é a ênfase colocada no 

caso que se visa conhecer através do seu estudo detalhado, sistemático e compreensivo, 

suportado por uma descrição densa do caso (Mertens, 1998). 

Bassey (1999), referindo-se ao estudo de caso em educação, define-o como:  

 (…) uma pesquisa empírica conduzida numa situação circunscrita de espaço e de 

tempo, ou seja, é singular, centrada em facetas interessantes de uma atividade, 

programa, instituição ou sistema, em contextos naturais e respeitando as pessoas, 



Capítulo IV - Percurso metodológico: 

 

101 

 

com o objectivo de fundamentar juízos e decisões dos práticos, dos decisores políticos 

ou dos teóricos que trabalham com o mesmo objectivo, possibilitando a exploração de 

aspetos relevantes, a formulação e verificação de explicações plausíveis sobre o que se 

encontrou, a construção de argumentos ou narrativas válidas ou a sua relacionação 

com temas da literatura científica de referência (Bassey, 1999, p. 58. 

Normalmente, o estudo de caso surge associado às metodologias qualitativas, no 

entanto, este também pode privilegiar as metodologias quantitativas ou então apoiar-se 

nas duas em simultâneo. A nossa opção recaiu nas metodologias qualitativas, tal como 

temos vindo a referir, porque embora não sendo um estudo etnográfico, incorpora 

premissas utilizadas neste tipo de estudos, como seja a permanência da investigadora por 

“longos” períodos no contexto da investigação, para a compreensão dos fenómenos 

estudados, pelo que a observação surge como “o método por excelência da etnografia” tal 

como é proposto por Woods (1986, p. 33), e não procura ou tenta testar hipóteses 

(Atkinson & Hammersley, 1998). 

 Esta foi a nossa postura e necessidade, ao partirmos para o contexto de estudo 

onde nos mantivemos ao longo de quinze meses, na tentativa de perceber as lógicas de 

avaliação em presença nas salas de atividade dos jardins de infância da educação pré-

escolar em estudo, contextualizadas e concretizadas através de atividades e ações 

pedagógicas pelos atores participantes, assumindo que o nosso estudo de caso consiste 

no estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular (Stake, 1994, 1999). 

Com efeito, ao caracterizarmos a nossa pesquisa como um estudo de caso, não o 

fizemos como uma opção metodológica, mas pela natureza do objeto do estudo. Neste 

sentido, delimitamo-lo física e socialmente, para que possua identidade e, tendo como base 

as suas características seguimos as propostas e perspetivas de diferentes autores, dos quais 

salientamos Lüdke e André (1986), Bogdan e Biklen (1994), Stake (1994, 1999, 2005, 2009), 

Yin (2000), Merrian (1998) e Bassey (1999). 

 Conforme refere Bassey (1999)71 são várias as tipologias apresentadas pelos 

diferentes especialistas em função das definições adoptadas, desde a variedade de casos 

                                                           
71

 Desde: (1) estudos de caso centrados numa narrativa (story-telling) ou na descrição de um contexto 
(picture-drawing); (2) estudos de caso orientados para o desenvolvimento ou apuramento teórico (theoyy-
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possíveis e a diversidade de objetivos que o estudo de caso pode compreender. Assim, e 

perseguindo o objectivo de uma compreensão mais abrangente para o nosso estudo, 

apresenta-se, para a análise e reflexão, a tipologia proposta por Stake (1999) em que:  

“Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en si mismo. Buscamos 

el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprehender 

su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1999, p.11).  

 

2.1.1 O Estudo de Caso Múltiplo  

A rota de investigação traçada para o nosso estudo de caso, as práticas de avaliação 

em educação pré-escolar, apresenta-se como um estudo de caso colectivo ou múltiplo 

(Stake, 1994), em que se estuda vários casos, dentro do mesmo caso (Stake, 2000). A nossa 

investigação realiza-se em três salas de atividades, sendo cada uma das salas pertencentes 

a Jardins de Infância diferentes, a “multiplicação dos contextos em estudo destina-se a 

assegurar uma maior abrangência e plausibilidade de teorias ou generalizações 

aproximativas mais sólidas” (Afonso, 2006, p. 72) O seu objectivo não consiste em 

estabelecer uma comparação entre os casos, mas procurar evidenciar a contribuição de 

cada caso para a compreensão do fenómeno em análise e, assim, ser possível o que 

entendemos ser “a análise da ação e dos sentidos da ação [que] se torna empiricamente 

possível [ao] se penetrar nos locais onde ela ocorre e se se observarem as formas e 

escutarmos as razões que explicam, justificam ou apenas ponderam o suceder dos 

acontecimentos e das condutas” (Sarmento, 1997, p. 34).  

Como defende Afonso (2006) os estudos de caso múltiplos ou coletivos (multi-

site) “a especificidade das situações e das problemáticas envolvidas implica a adopção de 

uma perspetiva holística que tem na devida conta a complexidade das situações 

concretas, não se cingindo ao estabelecimento simplista de relações de causalidade linear. 

A complexidade impõe uma perspetiva interdisciplinar onde é difícil respeitar fronteiras e 

                                                                                                                                                                      

seeking e theory-testing) conducente a provisões aproximativas (fuzzy preditions); e (3) estudos de caso de 
avaliação destinados a fundamentar juízos sobre qualidade de um programa, projeto, dispositivo organizacional, 
etc.  
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se torna indispensável o recurso a modelos ou esquemas conceptuais oriundos de várias 

ciências sociais” (p. 72). 

É neste pressuposto que caracterizamos a nossa investigação como estudo de 

caso múltiplo ou colectivo, pois centra-se na natureza do objeto .. Trata-se de estudar o 

que é particular, específico e único (idem, p. 70) na procura de “sentidos” e de 

“realidades” ao tentar captar e identicar, em três contextos educativos da educação pré-

escolar, as práticas de avaliação. A sua finalidade não é representar a avaliação na 

educação pré-escolar no “mundo mas sim representar o caso” em que se investiga (Stake, 

1994). 

Em última análise, podemos dizer que o objectivo é perceber e conhecer diferentes 

práticas de avaliação em diferentes contextos de educação pré-escolar, e deste modo ser 

possível alcançar uma “maior profundidade” na compreensão dessas mesmas práticas de 

avaliação.  

Consideramos a compreensão dos casos, dentro do caso múltiplo ou colectivo, como 

elementos componentes fundamentais para a nossa investigação. Entendemos que o 

critério principal que presidiu à sua escolha, no âmbito deste estudo, tem em consideração 

o potencial que cada contexto possa acrescentar à compreensão do nosso problema de 

investigação, concretamente, fornecendo oportunidades para perceber e compreender os 

elementos que presidem às práticas de avaliação na educação pré-escolar. 

Em síntese, o percurso de investigação percorrido nos contextos educativos em 

estudo, foi realizado com base em informações e dados recolhidos pela investigadora, a 

partir de múltiplas fontes (e.g., observações, entrevistas, análise de documentos, notas de 

campo), de modo a ser possível obter e desenvolver uma compreensão da complexidade 

do processo, com recurso à interpretação, característica distintiva da investigação 

qualitativa como propõem Erickson (1989) e Stake (2005), suportada nas diversas 

interações entra a investigadora e os atores participantes no estudo, num processo 

partilhado de construção de compreensão.  

 



Capítulo IV - Percurso metodológico 

104 

 

2.2. Observação Participante  

O tipo de observação que utilizámos assumiu um carácter de observação participante 

na perspetiva defendida por Atkinson & Hammersley, citados por Vasconcelos (2000, 2006), 

que consideram que “toda a investigação social é uma forma de observação participante 

porque não poderemos estudar o mundo social sem sermos parte dele”. A opção pela 

observação participante mostrou-se a mais adequada e seguimos as propostas de Goetz e 

LeCompte (1998, p. 153). Os autores consideram que a observação direta de situações 

sociais, como são os estudos em contexto educativo, é sempre uma observação 

participante, embora os observadores possam alargar ou reduzir as suas interações com os 

“sujeitos”72.  

Nesta perspetiva, os dados que fomos recolhendo numa primeira fase foram 

constituídos por um conjunto de dados não estruturados, ou seja, não organizados no 

momento da recolha em obediência a categorias pré-definidas, apesar dos temas e 

questões definidas para a investigação. Procurámos aceder à realidade socialmente 

construída e realidades múltiplas e tecemo-las na nossa própria voz. Recorrendo à 

metáfora adotada por Vasconcelos (1997, 2000, 2006) ao longo do estudo, a investigadora 

passa a funcionar como um caleidoscópio da realidade observada, pois à medida que 

vamos “mudando de posição do caleidoscópio, a realidade – ou aquilo que é visto – muda 

também na sua multiplicidade de ângulos” (Vasconcelos, 1997, p. 43). A permanência da 

investigadora nos contextos estudados durante o quotidiano da ação diária, previamente, 

antes das observações registadas nos protocolos, permitiu a sua integração no quotidiano 

da sala de atividades, a adaptação dos atores participantes e a habituação regular da sua 

presença. Desta forma, os atores participantes familiarizaram-se com a sua presença, 

passando a investigadora a ser uma presença que não revestia de interesse “especial”. 

Com efeito, o material empírico´73 que fomos recolhendo numa primeira fase era 

constituído por um conjunto de notas de campo e dados não estruturados, ou seja, não 

                                                           
72

 A designação de “sujeitos” e de “actores participantes” é neste estudo utilizada com o mesmo sentido.  
73

 Utilizamos material com o sentido com que Tuckman (2005) designa “recolha de dados”. O processo 
de recolha de dados permite identificar a investigação como processo empírico, podendo também, “determinar 
até que ponto as condições empíricas podem ser generalizadas para além da situação imediata da investigação, 
o investigador deve avaliar os dados do processo, em termos da sua validade externa. Qualquer outro processo, 
cujo objectivo seja a compreensão do mundo ou a tomada de decisões nesse sentido, pode equiparar-se à 
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organizados no momento da recolha, ainda que na fase inicial tivéssemos a preocupação de 

representar a realidade estudada em todos os seus componentes de significado social 

(Woods, 1986), descobrindo e interpretando explicitamente os significados da ação dos 

atores sociais nos seus contextos específicos (Afonso, 2006), questionando “o que são as 

pessoas, como se comportam, como interatuam (…) as suas crenças, valores, perspetivas, 

motivações” (Woods, 1986. p.5).  

Numa segunda fase foram efetuadas observações que foram registadas em 

protocolos de observação). Estes registos em protocolos procuram descrever com o maior 

pormenor possível a “realidade” observada pela investigadora, sendo os processos de 

interação múltiplos e em simultâneo. Verificando-se uma impossibilidade de registar todas 

as atividades e ocorrências em que decorreram durante os momentos de observação, foi 

preocupação respeitar um intervalo de tempo, que não ultrapassasse os quinze a vinte 

minutos com a descrição do que naqueles momentos acontecia. No entanto, essa regra 

temporal, nem sempre foi possível cumprir, pois, por vezes, foi antecipada sempre que se 

verificava alteração de atividade ou sequência de atividades o justificasse, nomeadamente 

no “sentido” que estas atividades iam adquirindo, para a investigadora, enquanto atividade 

orientada para a realização de determinados “objetivos” e “intencionalidades educativas”. 

Para tanto, a investigadora recorreu-se de inferências que complementavam o registo dos 

protocolos de observação, para que estas mesmas inferências possibilitassem a análise dos 

dados conforme a “realidade observada”. 

Os protocolos de observação registam o desenrolar da(s) atividade(s) observadas, 

procuram identificar a finalidade que as mesmas traziam para a construção da 

aprendizagem, identificando os domínios curriculares e as diferentes áreas de conteúdo 

para, desta forma, ser possível analisar a sua relevância para o desenrolar das práticas de 

avaliação em presença. Tendo sempre presente a especificidade da investigação em 

contextos de educação de infância, a presença de uma intencionalidade educativa, que 

estas mesmas atividades incorporavam, pois estávamos em presença de contextos formais 

a observar que assim o exigiam.  

                                                                                                                                                                      

dimensão lógica do processo de investigação, mas não pode comparar-se com as suas qualidades empíricas” (p. 
18). 
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As observações efetuadas nos contextos educativos investigados tiveram em 

consideração o postulado por Zabala (2010) nas suas propostas para a análise da prática 

educativa em contexto da sala de aula e que os protocolo de observação registam:  

• A identificação das atividades e a forma como estão organizadas e os seus 

conteúdos (e.g., segundo uma lógica formal, pré-estruturada, por objetivos e 

aquisições, se configura um ensino disciplinar, ou formas organizativas centradas 

em modelos globais ou integradores); 

• O papel dos atores participantes, educadoras e crianças, as relações e interações 

que se produzem na sala de atividades, os processos de comunicação, com 

recurso, sempre que possível, ao registo de diálogos, que evidenciam esse papel 

ou “ato comunicativo”, bem como o tipo de comunicação (e.g., só a educadora, 

ou criança/criança, ou entre criança e educadora), ou estímulos a essa mesma 

comunicação; 

• A forma de estruturar a dinâmica na sala de atividades (e.g., disposição física de 

mobiliário, “modelo escola/grande grupo” ou “modelo por projetos/pequenos 

grupos), a criação dos grupos de trabalho (e.g., autónomos, por projetos, ou 

grupos fixos), ou se a(s) atividade(s) se desenrola(m) individual ou coletivamente;  

• A utilização dos espaços e do tempo, como se concretizam as diferentes formas de 

estruturar a intervenção educativa; 

• Os materiais utilizados ou outros recursos pedagógicos (e.g., jogos, abecedários, 

materiais matemáticos) e o modo ou forma como são utilizados (e.g., com 

orientação, ou livremente). O papel e a sua importância nas diferentes formas da 

sua aplicação nas atividades; 

• A participação da(s) criança(s); 

• Estratégias pedagógicas de suporte às atividades desenvolvidas; 

• O papel da avaliação, entendida no sentido mais restrito, o da regulação das 

aprendizagens. A observação explícita do uso de instrumentos ou grelhas de 

registo, a recolha de informação ou outro tipo que evidências. Os intervenientes 

nessa mesma avaliação – educadora e/ou criança e a forma como se 

documentam as atividades realizadas (e.g. livro de memórias, fotografias, vídeos, 

etc.). 
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3. Ética: Respeito, Informalidade  

A gestão da presença do investigador no terreno e das interações que este 

estabelece com os participantes surge como um dos problemas da observação participante, 

também designada por trabalho de campo ou pesquisa no terreno, fieldwork (Afonso 

2006). O maior ou menor grau de interação da investigadora com os sujeitos vai variando 

em função das ações a observar. Concordamos com a representação e conceptualização 

metafórica que Afonso (2006, p. 66) designa por “linha de continuidade”, exprimindo o 

processo crescente ou decrescente de envolvimento.  

Tendo como referência a perspetiva de Afonso (2006), a nossa linha de continuidade 

percorreu a investigação ora avançando, ora recuando mediante os momentos, os 

participantes e as dinâmicas em presença. A investigadora esteve previamente nas três 

salas de atividade, como anteriormente referido, no decorrer das atividades, durante vários 

dias, antes de realizar os registos de protocolo de observação cujo objetivo visava “fazer 

parte” do ”ambiente natural” em que decorria a ação observar. Ao familiarizarem-se com a 

sua presença, a investigadora era mais um elemento pertencente àquele contexto, na sua 

plenitude. Pretendia-se que a sua presença não interferisse com as rotinas do quotidiano.  

Segundo Tuckman (2002) “a questão das exigências éticas é importante para os 

investigadores em educação. Visto que o processo de investigação tem como objeto de 

estudo a aprendizagem e o comportamento” (p. 19)74, para Hughes & Naughton (2009, p. 

89) estas questões são acrescidas de uma responsabilidade específica quando se trata de 

estudos na infância com a presença de crianças75. Outros autores têm também se 

debruçado sobre esta problemática entre eles Cohen, Manion & Morrison (2007, p. 49-72); 

Filloux (2001). 

Consideramos terem sido criadas condições favoráveis ao desenvolvimento do nosso 

estudo, tanto a nível pessoal como situacional, resultantes de um processo de 

amadurecimento, confiança, respeito e auto e co-formação, em interação com os 

participantes.  

                                                           
74

 Algumas organizações como a APA (American Psychological Association) têm desenvolvido, desde 
1983, códigos de princípios éticos para a investigação que envolve seres humanos (Tuckman, 2005, p. 19) 

75
 Segundo os autores “For over twenty years, researches have debated how to engage ethically with 

young children in research(e.g., Davis et al. 2007; Mac Naughton and Smith 2005; Farrell 2005; Alderson and 
Morrow 2004) Hughes & Naughton (2009, p. 89). 
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Neste contexto, procurámos aproximar da(s) “realidade(s)” 

“(…) não para as esquematizar, não para as confinar de rótulos e não para as 

limitar com especulações intelectuais pesadas, mas sim aproximamo-nos, para 

descrever, transmitir tão direta e sensivelmente quanto possível, o que foi visto, 

ouvido, agarrado, sentido, por um observador que está ele próprio a ser observado 

– não apenas a si próprio mas por outros, que o olham e têm medo e podem 

manifestar ressentimento, mas também, lhe mostram simpatia e generosidade, 

ternura e afeição. O fim, mais uma vez, é aproximarmo-nos e então descrever 

aquilo que está para lá e parece importante” (Robert Coles, Children of Crisis, citado 

por Vasconcelos, 1996, p. 23 e 24). 

Entendemos que os participantes têm direito à sua privacidade e que esta tem de ser 

salvaguarda em todas as interações ocorridas na investigação, assegurando o anonimato 

(Lima, 2006, p. 146), utilizando códigos de substituição (ibidem, p. 147), mesmo que para 

tal o trabalho se torne mais empobrecido. Esta foi a opção por nós tomada face ao clima de 

abertura e confiança que pairou ao longo de todo o tempo de investigação.  

Embora reconheçamos que a presença do observador no terreno de pesquisa 

introduz neste uma série de novas relações sociais. Ao longo de todo este tempo 

procurámos manter uma postura informal que se traduziu numa interação natural e não 

intrusiva, minimizando deste modo os efeitos da presença do observador. Tal esforço 

decorreu do reconhecimento de que nos tornamos interferentes ao participarmos no 

contexto e em momentos do quotidiano, conversando com as crianças, observando os 

modos de comunicação e interação que têm como base uma série de relações sociais. O 

nosso posicionamento foi o de ter essa “interferência” em consideração, controlá-la e 

objetivá-la tanto quanto possível e não o de tentar evitá-la.  

Numa outra perspetiva, o nosso estudo obrigou-nos a um processo autorreflexivo 

acerca da nossa condição de “observador”, “profissional da educação” e de pessoa em 

interação com o “outro”. Tivemos dúvidas do posicionamento mais correto a adotar em 

diferentes momentos, uma vez que a prática de investigação é, de igual modo, um processo 

de aprendizagem sobre o trabalho, contribuindo, consequentemente, para o processo de 

formação do sujeito ou para a sua autoformação Vasconcelos (1996) pois todo o “processo 

de investigação está longe de possuir uma linearidade, pois ele está repleto de situações 
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problemáticas que colocam o investigador perante dilemas éticos76” Lima (2006, p. 128). 

Assim, num processo de crescimento e de auto aprendizagem com base numa interação 

dialógica com os participantes (Freire, 1971) e de autorreflexividade, tentámos encontrar o 

equilíbrio necessário ao distanciamento que nos permitisse levar a cabo a investigação.  

 

4. Objetivos e Modelo Global de Pesquisa 

A investigação assentou em determinados pressupostos fundamentados num modelo 

global de pesquisa que se encontra estruturado em eixos de análise, objetivos e cujas 

questões passamos a referir: 

� Eixo de Análise I. Questões relativas à correspondência entre conceções e 

práticas de avaliação na educação pré-escolar dos atores participantes no 

estudo; 

� Eixo de Análise II. Questões relativas aos modos e estratégias de avaliação 

adotados na construção da ação educativa e a sua correspondência com os 

modelos curriculares aplicados; 

� Eixo de Análise III. Questões relativas à construção e desenvolvimento do 

processo de avaliação adotado na construção da prática educativa; 

� Eixo de Análise IV. Questões relativas ao cruzamento e interdependência da 

prática de avaliação e as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar.  

A construção destes quatro eixos de análise tomaram como referência o nosso 

problema de pesquisa, ou seja, captar no lócus da investigação as práticas de avaliação 

em contextos de educação pré-escolar e a relação dessas práticas com o postulado 

                                                           
76

 Os dilemas éticos são situações em que não existe uma solução certa”, apenas uma opção que pode 
ser, eventualmente, “mais certa” do que as outras, aos olhos do investigador que toma a decisão (Lima, 2006, p. 
128). 
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teórico, ético e epistemológico da educação de infância, definindo a partir deles, dois 

grandes objetivos que nos permitam um olhar interpretativo. 

- Captar e identificar o modo como os atores participantes organizam, 

vivenciam e operacionalizam as práticas de avaliação nos contextos de 

educação pré-escolar em estudo; 

- Interrogar a relação entre essas práticas de avaliação e as premissas teóricas 

inscritas nos modelos curriculares para a educação de infância e o referencial 

orientador das OCEPE. 

Observando e interrogando a relação entre práticas de avaliação dos participantes e 

os contextos de educação pré-escolar procuramos …. 

� Verificar correspondência entre conceções e práticas de avaliação dos atores; 

� Identificar estratégias pedagógicas na práxis educativa e os modelos 

curriculares de infância adotados; 

� Identificar interações que se estabelecem entre atores participantes – 

educadora/criança e criança/criança; 

� Identificar as funções da avaliação na construção da práxis educativa;  

� Observar o papel atribuído à avaliação enquanto elemento integrante do 

processo educativo; 

� Captar a intervenção e participação dos atores participantes na avaliação e 

em que momentos; 

� Captar quais os instrumentos de avaliação utilizados e que situações 

concretas o exemplificam; 

� Identificar formas de recolha de informação na documentação do processo 

avaliativo e respetiva utilização.  
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Foi nossa opção observar como os atores participantes desenvolviam no quotidiano 

da sua ação pedagógica, a prática da avaliação e em que moldes o faziam e como se 

concretizava. Tendo sempre presente que o nosso centro de interesse fundamental era o 

aprofundamento do conhecimento acerca das diferentes práticas de avaliação utilizadas, 

entendemos ser a nossa presença nos contextos de investigação, que nos permitiria 

observar e perceber o nosso objeto de estudo, independentemente do questionamento 

direto a realizar através da realização de entrevistas acerca da mesma. 

Este pressuposto, parte da assunção que para tentar ver como é que de modo 

espontâneo e em contextos de infância, especificamente em contextos de educação pré-

escolar, onde a questão da avaliação pode ser referida, o era de facto, ou não, e, caso o 

fosse, como lhe seriam feitas referências e de que forma eram operacionalizadas evidências 

a esse propósito. 

 

 

Figura 3 – Interrogações do estudo 
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As questões relativas às conceções das educadoras, enquanto profissionais de 

educação de infância e responsáveis pela “primeira etapa da educação básica” no processo 

ao longo da vida, interessava-nos conhecer por nos parecer, que em função delas 

poderíamos compreender melhor o contexto educativo e as educadoras onde 

pretendíamos desenvolver a nossa investigação.  

Finalmente, o não termos delineado hipóteses nesta fase do trabalho não significa 

que não existisse da nossa parte construtos que nos permitissem a sua elaboração e que 

não as considerássemos o pilar de qualquer trabalho científico quando se pretende levar a 

cabo investigações. Estas delimitam o objeto e os objetivos do estudo e legitimam a opção 

metodológica. No entanto, e por entendermos que os estudos em educação de infância, 

mais precisamente o estudo que pretendíamos levar a cabo se situar no cruzamento de 

fronteiras entre a pedagogia da infância e a avaliação em educação. Tomámos a opção por 

um percurso mais indutivo, onde a descrição das “lógicas” de ação dos contextos 

investigados e a sua interpretação, a partir da nossa reflexão pessoal, enquadrada por 

fundamentos teóricos, nos permitiria alcançar clarividências sobre a “realidade” estudada, 

tornando-a, desta forma, num quadro mais “verossímil” e legitimado. 

Subjacente aos nossos objetivos tínhamos a preocupação em responder a questões 

pragmáticas que integram o quotidiano da ação pedagógica nas salas de atividade da 

educação pré-escolar no que concerne às práticas de avaliação, nomeadamente poder 

responder: Porquê avaliar? O que avaliar? Com que avaliar? Para quê avaliar? Como 

avaliar? E quando avaliar? Questões identificadas na Figura 3. 

Neste sentido, entendemos elaborar um esquema de análise, de modo ser possível 

alcançar com maior profundidade respostas para a nossa investigação conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Esquema de análise  

 

5. Definição do campo de estudo 

Tendo em consideração a problemática do estudo, foram definidos um conjunto de 

critérios para a seleção campo de investigação77. Um primeiro critério prende-se com o - 

salas de atividade em jardins de infância, aproveitando o processo de desenvolvimento 

pessoal e de experiência profissional em gestão de estabelecimentos de educação e ensino, 

destinados aos cuidados de educação de infância, sendo deste modo agentes facilitadores 

ao terreno e compreensão da linguagem dos atores. 

                                                           
77

 O campo de pesquisa [investigação] caracteriza-se por ser um campo plural de práticas sociais – ou a 
articulação de diversos campos – não se limita ao trabalho científico. Bruyne, Herman, e Schoutheete (1991) 
identificam campos diversos que condicionam a prática metodológica do investigador: o campo de demanda 
social, o campo axiológico, o campo doxológico e o campo epistémico. Cada um destes campos interfere na 
liberdade de opção metodológica pelo investigador de modo particular e com intensidades variáveis. O campo 
da demanda social configura a autorização e a legitimidade da atividade de pesquisa que se desenvolve; o campo 
axiológico disponibiliza um conjunto de valores sociais e individuais que orienta a prática do investigador; o 
campo doxológico é constituído pelo saber não sistematizado, que é simultaneamente o suporte e o produto da 
linguagem comum e das práticas empíricas; e o campo epistémico é o campo do conhecimento científico 
(Ferreira, 2010, p. 327). 
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Um segundo critério relaciona-se com o território. É nossa determinação perceber, 

compreender, analisar e interpretar as práticas de avaliação concretizadas pelas 

educadoras de infância, nas três salas de atividades dos jardins de infância da educação 

pré-escolar que incluam no percurso de construção da sua práxis educativa, dinâmicas e 

lógicas de ação que enquadram e configuram a utilização de práticas de avaliação. 

Como terceiro critério determinante para esta opção salientam-se as características 

específicas dos contextos investigados em que a ação educativa é desenvolvida, ou seja, a 

incursão no “jardim secreto” (Goodson), entendido ao nível micro do que acontece na sala 

de atividades. Uma vez que estamos em presença da opção explícita por parte das 

educadoras, por aplicação de modelo(s) curricular(es) de educação de infância, sendo que 

esta opção às diferentes opções nos pode revelar conhecimento sobre práticas de avaliação 

na educação pré-escolar.  

Por último, o critério da “empatia” (Hoffman, 2000), tendo em consideração o 

conhecimento que temos da “realidade” e as expectativas em relação à investigação, 

pretende-se encontrar um espaço em que a investigadora possa “ser aceite” pelos 

diferentes atores participantes, de forma a possibilitar uma maior cooperação no 

desenvolvimento do estudo. 

Tratando-se de um estudo caso múltiplo ou coletivo no âmbito da educação pré-

escolar, em que a pedagogia da infância se entrelaça com a avaliação em educação, os 

atores participantes agem e interagem em contextos específicos localizados, de 

aprendizagem informal em situações do quotidiano e de rotinas, seguindo estratégias 

diversas conforme as opções curriculares que perseguem. Torna-se, por isso, fundamental e 

imprescindível a delimitação do nosso campo de estudo. 

A investigação incidiu sobre as práticas de avaliação levadas a cabo em três salas de 

atividades da educação pré-escolar diferentes, de três jardins de infância, em que os atores 

participantes no estudo foram: i) educadoras em exercício efetivo de funções em cada uma 

das salas de atividades investigadas; ii) as crianças que frequentavam essas mesmas salas, 

nos anos escolares 2007/2008 e 2008/2009, com idades compreendidas entre os três e 

cinco anos de idade. 
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A justificação da escolha das três salas de atividades diferentes, prende-se com a 

seleção de contextos de educação de pré-escolar, onde se pudesse verificar e “desvelar” a 

implementação de práticas de avaliação por educadoras de infância, cuja ação pedagógica 

resultasse da opção “clara” por modelos curriculares em educação de infância78. Essa 

mesma ação pedagógica, reconhecida pela comunidade educativa tanto no plano 

profissional, no respeitante a educadores e professores, como no plano institucional ao 

nível de Escolas Superiores de Educação e também, por parte da administração central ao 

nível das estruturas organizacionais do Ministério da Educação.  

Neste sentido, foram diligenciadas contactos com entidades que nos indicassem 

quais os estabelecimentos de educação ou de ensino que estivessem em situação de poder 

responder ao nosso problema de partida e às questões de investigação. Foram contactadas 

duas Escolas Superiores de Educação, ambas sediadas em Lisboa e o Ministério da 

Educação, através da Direção Geral do Desenvolvimento Curricular (DGIDC). Fruto destas 

diligências foram identificados os contextos de educação pré-escolar que estariam em 

condições de corresponder aos nossos propósitos. Assim, e uma vez que para concretizar o 

presente estudo, era necessário contar com todas as condições de exequibilidade, foram 

equacionados as diferentes possibilidades para a realização da investigação, ponderados as 

condicionantes temporais e físicas. Apenas se poderia contar com a própria investigadora79 

para a concretização do estudo, pelo que se considerou exequível a seleção de três salas de 

atividades diferentes em três jardins de infância diferentes, conforme identificado no 

Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Cf. Oliveira-Formosinho, Modelos Curriculares para a Educação de Infância (1996)  
79

 Ao longo de todo o trabalho, a investigadora referir-se-á a si própria na primeira pessoal do plural. 

As salas de atividade 

Sala de atividades do jardim de infância – “O Vale” Projeto DQP 

Sala de atividades do jardim de infância – “O 

Paraíso” 

Movimento da Escola 

Moderna  

Sala de atividades do jardim escola– “ O Sol” Método João de Deus  
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Tomada a decisão do lócus desta pesquisa foram contactadas as educadoras de 

infância que aí exerciam funções e após a sua concordância, depois de ter sido apresentado 

o projeto de investigação a levar a cabo, foram diligenciadas as providências necessárias 

para a autorização da investigação junto dos órgãos de administração e gestão das escolas, 

a que pertenciam os jardins de infância selecionados. 

 

5.1 O Lócus do Estudo  

5.1.1 A Sala de Atividades do Jardim de Infância “O Vale” 

O contexto geográfico do jardim de infância “O Vale” localiza-se numa pequena vila 

da planície ribatejana com tradições rurais particularmente ligadas à cultura do vinho, do 

olival e dos cereais. Atualmente a vinicultura e a olivicultura continuam a ter relevância 

numa economia local, mas onde foram surgindo alternativas como determinantes para a 

cultura local, como a criação de gado e a criação de pequenas indústrias que proporcionam 

um número considerável de postos de trabalho. Grande parte da população ativa residente 

trabalha fora da vila, na cidade mais próxima, no comércio e nos serviços. (Calheiros & Luís, 

2009, p. 162) 

O jardim de infância “O Vale” é um estabelecimento da rede pública que está sob 

tutela conjunta dos Ministério da Educação e da Solidariedade Social. A funcionar desde 

1987/88, a sua gestão e administração está na dependência de um agrupamento de escolas 

que integra todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. Nos anos 

escolares de 2007/2008 e 2008/2009, o jardim de infância é composto por duas salas de 

atividades, onde exercem funções duas educadoras de infância. Tem inscritas quarenta 

crianças, com idades compreendidas entre os três e os seis anos de idade,  

O estudo realizou-se numa das salas atividades, enquanto espaço único e singular de 

pesquisa de investigação. No entanto, a investigadora viu-se confrontada, muitas das vezes, 

com uma organização cooperativa e a par, em ambiente propiciador de confiança e ajuda 

mútua, em que atividades, tarefas e rotinas decorriam em simultâneo nas duas salas, 

mantendo-se, entre elas, as portas abertas. Tal facto, significou que a gestão pedagógica 

das duas salas era feita como de um espaço único e comum se tratasse, em que ambas as 
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educadoras utilizavam estratégias80 pedagógicas e metodológicas comuns. As crianças 

circulavam livremente entre as duas salas. Ambas as educadoras aderiram à 

implementação do Projeto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias81. O clima do jardim de 

infância é familiar, aberto, tranquilo e bastante acolhedor.  

 

5.1.2 A Sala de Atividades do Jardim de Infância “O Paraíso” 

O afastamento do bolício da cidade, dos ruídos e atmosfera citadina, num espaço 

isolado, numa rua sem saída, caracteriza o espaço que acolhe o jardim de infância “O 

Paraíso”. A sua localização previligiada num dos bairros centrais da cidade de Lisboa, na 

“fronteira” entre os bairros tradicionais antigos e a modernidade urbanistica da capital, 

transforma-o num espaço com um ambiente acolhedor e agradável inserido num 

património artístico e cultural da cidade.  

Construído no ano de 1997 é constituído por quatro salas, cozinha, refeitório, três 

gabinetes, casas de banho, um sótão e um espaço exterior verdejante e ajardinado, com 

algumas árvores. Tem baloiços e escorregas entre outros equipamentos de jardim. 

Integrado num Agrupamento de Escolas do qual fazem parte mais dois Jardins de 

Infância, é frequentado por noventa e duas crianças, com uma heterogeneidade de registos 

socioeconómicos, étnicos e culturais. Esta diversidade resulta da inclusão de crianças 

oriundas dos PALOP, do Brasil, dos países de Leste e Oriente.  

O jardim de infância “O Paraíso”” tem como propósito assegurar uma estrita relação 

com as famílias das suas crianças, fomentando o diálogo permanente com os pais e com o 

intuito de promover um ambiente em que estes se sintam bem-vindos, corresponsáveis em 

relação ao que nela acontece82. 

                                                           
80

 No presente estudo adoptou-se o termo “estratégias” pedagógicas ou “estratégias” de aprendizagem 
como processo de tomada de decisão (consciente e intencionais) pelas quais a educadora escolhe e recupera de 
maneira organizada os meios que necessita para completar um determinado objectivo, dependendo das 
características da situação educativa na qual se produzirá a ação (Monereo, 1990).  

81
 No ano 2007/2008 foi levado a cabo um estudo de caso sobre o “Empenhamento do Adulto” no 

âmbito do Projecto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias que se encontra publicado pelo Ministério da 
Educação in Calheiros & Luís, 2009. 

82
 Cf. Projecto Educativo 
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No jardim de infância “O Paraíso”, a sala de atividades em que realizámos a nossa 

pesquisa é a única que aplica o modelo curricular do Movimento da Escola Moderna, pois a 

opção pela aplicação e implementação de modelo(s) curricular(es) de infância é realizada 

individual e autonomamente por cada uma das educadoras de infância.  

 

5.1.3 A Sala de Aula do Jardim Escola “O Sol” 

A sala de aula do jardim de infância “O Sol”é espaçosa e tem entrada de luz natural 

por grandes janelas viradas para o exterior. Tem uma porta de ligação direta ao exterior (o 

recreio) que consideramos ser um factor positivo, pois as crianças têm acesso a uma área 

de atividades de recreio, sem ter de passar por dentro do edifício. No entanto, como serve 

de passagem para outra sala de aula, está permanentemente a ser interrompida com um 

“vai e vem” de crianças e adultos, devido às muitas entradas e saídas para acesso aos 

espaços comuns. 

 

Figura 5 – A planta da sala de aula “O Sol” 

 

 

O jardim escola é um situa-se num dos bairros centrais da cidade de Lisboa: Foi 

contruído na primeira metade do século passado. Tendo até ao momento sofrido 

alterações de melhoria e alargamento dos espaços físicos. Faz parte de um dos cinco 

equipamentos destinados à educação de infância, na cidade de Lisboa, pertencentes à 

Associação de Jardins Escolas João de Deus. 
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Assim, identificadas as três salas de atividade da educação pré-escolar, dos três 

jardins de infância, tínhamos a delimitação do nosso campo de estudo que nos permitia 

concretizar a investigação, assumindo-se que o “saber produzido” é localizado, 

contextualizado e não generalizável, no sentido em que as ciências ditas naturais o 

concebem. O campo de estudo é sistematizado no quadro seguinte: 

 

Quadro 5 – Caracterização do campo de estudo 

Modelo curricular 
Movimento da 

Escola Moderna 

Projeto 
Desenvolvendo a 

Qualidade em 
Parcerias 

Método João de 
Deus 

Código MEB ALC JEJD 

Sala de atividades Pré-Escolar 
Pré-Escolar 

A/B
83

 
Pré-Escolar 

Idades das crianças 3/4/5 3/4/5 5 

N.º de crianças 20 22/43
84

 29 

Educadoras de 
infância 

1 2 1 

Localização 
geográfica 

Área 
metropolitana 

de Lisboa 

Zona Rural Distrito de 
Santarém 

Área metropolitana 
de Lisboa 

Tipo de 
Estabelecimento de 

ensino 

jardim de 
infância da rede 

pública 
Ministério da 

Educação 

jardim de infância da 
rede pública 
Ministério da 

Educação 

jardim escola de 
Instituição Privada 

 

Se por um lado, se definiu o campo a estudar, as três salas de atividades em jardins 

de infância da educação pré-escolar, por outro, emergiu a necessidade de precisar os 

aspetos constituintes dos mesmos a ter em conta, dada a impossibilidade real de analisar 

todos os elementos e sistemas de relações aí estabelecidas. 

                                                           
83

 O facto de identificarmos duas salas de atividades significa que as portas entre si estavam sempre 
aberta, as crianças circulavam livremente por todo o espaço e as duas educadoras trabalhavam a par, como se 
de uma sala se tratasse. As atividades decorriam, maioritariamente em simultâneo.  

84
 O facto de nos referirmos a 22/43 crianças significa que não havia distinção entre sa duas salas. As 

crianças circulavam livremente entre estes dois espaços educativos.  
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Tendo em consideração mais pormenorizadamente o nosso objeto de estudo – 

prático de avaliação em educação pré-escolar, optou-se por centrar a análise na ação 

pedagógica implementada, emergindo, assim, duas dimensões a ser consideradas:  

- A dimensão pedagógica que inclui o trabalho desenvolvido na sala de atividades e 

compreende a relação entre a educadora e as crianças; 

- A dimensão curricular que inclui a gestão do currículo nas diferentes áreas e 

domínios em esta se revele. 

Com efeito, consideramos ser do cruzamento e interdependência entre estas duas 

dimensões e do “olhar interpretativo” sobre as mesmas, o “desvelar” das práticas de 

avaliação na educação pré-escolar nos contextos educativos investigados  

 

6. Fases da Investigação e Técnicas da Recolha de Dados 

6.1 Fases da Investigação 

O plano de investigação obedeceu a uma estratégia de recolha e cruzamento 

diversificados de dados onde se incluem a análise documental, as conversas formais e 

informais, a observação dentro das salas de atividades nos contextos educativos no 

decorrer das atividades, a realização de entrevistas semiestruturadas (Bogdan e Biklen, 

1994; Huberman e Miles, 1991). Em algumas situações que se revelaram necessárias, 

entrevistas complementares à observação, e ainda, a notas de campo que embora 

resultassem de situações que se revelaram com informação pertinente para o nosso 

estudo. Foram também efetuados alguns registos em suporte imagem através de 

fotografias e registos em vídeo em atividades exteriores à sala de atividades. 

O conceito de recolha de dados por nós assumido inclui “não só a descrição das 

interações, processos e fenómenos que ocorram no contexto observado como também a 

documentação e interpretação dos pontos de vista e de interpretação dos próprios atores 

participantes acerca daquilo que se passa, ou seja, o significado por eles construído 

relativo às suas próprias experiências” (Afonso, 1994, p. 148). 



Capítulo IV - Percurso metodológico: 

 

121 

 

Em termos operacionais, a recolha de dados, a sua organização e a análise 

aparecem numa sequência lógica mas não cronológica, uma vez que o design de 

investigação permitiu uma constante interação entre as diferentes fases ao longo de todo 

o processo de investigação, não tendo sido nenhuma linear e estanque. Ao invés, todo o 

percurso investigativo foi construído com base em reflexões que ditaram por vezes, 

avanços e recuos no plano de ação traçado. 

Na verdade, a investigação assumiu traços de um processo evolutivo, no qual as 

perguntas a ser colocadas, os factos a observar e os dados a recolher decorreram, em 

grande parte, do próprio processo de investigação, traduzindo-se numa constante 

flexibilidade e abertura à inclusão de novos conteúdos. Pois, tal como nos propõe 

Vasconcelos (2006), sobre a credibilidade e a verosimilhança de um processo de 

investigação é que este conquista-se “através de um envolvimento prolongado no 

terreno, uma observação sistemática (…), uma multiplicação de documentos relevantes. 

Pressupõe, simultaneamente, processos de triangulação, isto é, recolha dos mesmos 

dados por métodos diferenciados de modo que as imperfeições de um possam ser 

colmatas pelas vantagens de outro” (p. 97-98). Foi este envolvimento prolongado que 

permitiu um aprofundamento reflexivo que, para a investigadora se tornou num 

enriquecimento da investigação em si.  

Neste percurso foi necessário recorrer a uma pluralidade de técnicas de 

investigação, adiante descritas, cujo objetivo visou encontrar a informação pertinente 

para reconstruir, de forma sistemática e o mais detalhada possível, um olhar 

multifacetado sobre o objeto investigado, que simultaneamente, nos permitisse 

constituir condições para a sua compreensão holística. 
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Quadro 6 – Design e fases do estudo 

 
 

Faseamento 

   4ª Fase 

  3ª Fase  

 2ª Fase   

1ª Fase    

setembro de 
2007 dezembro 

2007 

janeiro de 2008 a 
dezembro 2008 

janeiro de 2009 a 
agosto de 2009 

 setembro de 2009 
a setembro de 

2011 
 

1ª Fase 

- Contacto com educadoras e membros das direções ou conselhos executivos dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar selecionados para a investigação - 

Presidente e/ou Diretores 

- Elaboração do projeto de trabalho e definição do Plano de Acão 

- Revisão da literatura científica sobre a temática e enquadramento normativo 

- Início da observação participante 

- Início do tratamento dos dados recolhidos 

- Início da recolha documental 

- Elaboração do guião das entrevistas  

- Aplicação de entrevistas 

2ª Fase 

- Continuação da observação participante 

- Continuação da aplicação das entrevistas  

- Devolução dos protocolos das entrevistas 

- Continuação da revisão da literatura sobre a temática 

- Continuação da recolha e análise documental 

- Continuação do tratamento dos dados recolhidos  

- Elaboração dos guiões das restantes entrevistas  

3ª Fase 

- Continuação da revisão da literatura sobre a temática 

- Revisão do novo quadro normativo publicado 

- Introdução de correções sugeridas pelos participantes da investigação 

- Continuação do tratamento e análise e interpretação dos dados recolhidos  

- Preparação e início da redação do estudo de investigação  

 

4ª Fase 

- Triangulação de todos os dados recolhidos na observação, entrevistas e análise 
documental  

- Elaboração de Sínteses Interpretativas dos dados recolhidos 

- Continuação da redação do estudo de investigação  

- Conclusão do trabalho 
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7. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados  

O conceito de recolha de dados por nós assumido inclui “não só a descrição das 

interações, processos e fenómenos que ocorram no contexto observado, como também a 

documentação e interpretação dos pontos de vista e das interpretação dos próprios 

atores participantes acerca daquilo que se passa, ou seja, o significado por eles 

construído relativo às suas próprias experiências” (1994, p. 148). Tratando-se de um 

estudo de caso múltiplo/colectivo em contextos educativos, recorremos a estratégias de 

recolha de dados diversificadas e ao respetivo cruzamento e triangulação (Bogdan e 

Biklen, 1994; Huberman e Miles, 1991), onde incluímos a recolha documental ao nível da 

documentação pedagógica, a observação das atividades e tempos letivos (que incluem 

para além do previsto nos protocolos de registo das observações, as complexas 

interações entre – educadoras e crianças, crianças e crianças, através de conversas 

informais, rotinas diárias do quotidiano da educação pré-escolar, atividades orientadas ou 

de livre iniciativa das crianças, envolvimento e participação nas dinâmicas de ação 

proporcionadas), nesse lócus quase oculto (Roldão, et al, 2006, p. 21), a sala de 

atividades.  

Procedemos ainda à realização de entrevistas semiestruturadas aos atores 

participantes, no sentido de captar sua interpretação acerca daquilo que se passa, ou 

seja, “o significado por eles construído relativo às suas próprias experiências” (Afonso, 

1994, p. 48). Simultaneamente, num processo de vai-vem constante, fomos procedendo à 

análise de conteúdo dos documentos e dos textos finais dos protocolos de observação e 

da transcrição das entrevistas. 

 

7.1 A Observação 

Partilhando da perspetiva de Bogdan & Biklen (1994), em que “a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador o seu 

principal instrumento” (p.48) e que, “observar é selecionar informação pertinente, através 
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dos órgãos sensoriais e com recurso à teoria e à metodologia científica, a fim de poder 

descrever, interpretar e agir sobre a realidade em questão” (Carmo e Ferreira, 1998, p. 

97). A recolha de dados foi efetuada diretamente por nós e foi realizada em três 

contextos educativos: três salas de atividades de três jardins de infância da educação pré-

escolar. A observação foi efetuada no decorrer das atividades, rotinas e tarefas diárias no 

quotidiano da ação educativa. Algumas das atividades foram realizadas em espaço 

exterior (e.g., recreios, horta pedagógica, ateliers de ar livre). 

A razão pela qual não nos centrarmos apenas no espaço restrito da sala de atividades 

justifica-se pelo facto de algumas atividades decorrerem em simultâneo, no espaço exterior 

à sala, ou em sequência e/ou articulação com atividades desenvolvidas prévia ou de 

complementaridade, durante os momentos de observação e registo nos protocolos.  

Durante a primeira fase da nossa investigação, efetuámos treze meses de 

observação, tendo sido realizadas em média, por trimestre escolar, três observações, por 

contexto educativo investigado com registo em protocolo. 

Entre Setembro de 2007 e Dezembro de 2008, durante a primeira e segunda fase, 

efetuámos a recolha de dados e todas as observações, cuja calendarização e síntese 

informativa apresentamos nos Quadros 3, 4 e 5.  

 Os respetivos protocolos de observação encontram-se se no Volume II, Anexo II 

A análise de conteúdo das observações decorreu durante a terceira fase,entre 

Janeiro de 2009 e Agosto de 2009. Todo o trabalho de organização, análise e interpretação 

decorreu entre Setembro de 2009 e Janeiro de 2010, durante a quarta fase da investigação.  

As observações decorreram entre os meses de Novembro de 2007 e Dezembro de 

2008. Realizámos uma primeira análise que consistiu na leitura flutuante com um certo grau 

de inferência, “análise especulativa” (Woods, 1999), seguida de uma primeira análise a 

cada um dos protocolos. Efetuámos, a recolha de dados através de observação durante um 

ano escolar completo, o ano de 2007/2008 e um trimestre do ano escolar seguinte, o ano 

escolar 2008/2009. Tal facto, resultou da nossa pretensão em captar linhas de 

continuidade/descontinuidade de práticas e lógicas de ação avaliativa que se articulassem 

entre si. 
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 Importa salientar que registámos os aspetos fundamentais, procedemos à recolha 

da documentação de suporte aos assuntos e captámos em alguns casos a perspetiva das 

educadoras envolvidas, recorrendo a entrevistas a que designámos circunstanciais. 

Os protocolos dos momentos observados foram codificados a fim de serem 

facilmente identificados. A estratégia utilizada para a codificação teve como base o número 

de ordem pela qual foram acontecendo em cada ano escolar e o contexto na qual foi 

efetuada a observação.  

Cada contexto observado teve um código atribuído. Por cada observação efetuada a 

codificação seguia o mesmo procedimento, ou seja, a letra O, seguida do número de ordem 

pela qual fora acontecendo as observações ao longo da investigação e o código atribuído a 

cada contexto investigado, pelo que os registos se iniciam em O1ALC, O1JEJD e O1MEB e 

terminam em O9AlC, O13JEJD E O10MEB.  
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Quadro 7 - Sinopse de Observações sala de atividades “O Paraíso” 

 
CÓDIGO 

 
DATA 

 
LOCAIS 

 
INTERVENIENTES 

 
ATIVIDADES 
PRINCIPAIS 

O1MEB 
28/11/2007 
 

Sala de 
atividades  

1 Educadora 
1 AAE 
18 crianças – 4/5 
anos 

Atividades de escrita 
Jogo Livre 
Atividades no domínio da 
linguagem 

O2MEB 
5/12/2007 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

Atividades no domínio da 
linguagem e escrita 
Jogos de Mesa 

O3MEB 
12/12/2007 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

A Ciência “A brincar” 
Atividades lúdicas 
Trabalhos de Expressões: 
Recorte, colagem e 
rasgagem 

O4MEB 
27/02/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

Atividades no domínio da 
linguagem e da escrita 
Trabalhos em expressões 
 

O5MEB 
06/03/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

A Ciência “a brincar” 
Atividades escrita 
Jogo livre 
Trabalho Projeto: Os 
alimentos 

O6MEB 
11/04/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
13 crianças – 3/4/5 
anos 

Atividades escrita 
Expressões 
Jogos 
Conselho Turma 

O7MEB 
24/04/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

A ciência “a Brincar” 
Iniciação à Matemática 
Autoavaliação 
Trabalho de Expressões e 
Jogos 

OE7MEB 24/04/2008 MEB Educadora - 

O8MEB 
08/05/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

Leitura de Conto 
Iniciação à Matemática 
Atividades no domínio da 
escrita 
Jogos Livres 

O9MEB 
14/05/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora 
1 AAE 
20 crianças – 3/4/5 
anos 

Leitura de Conto 
Iniciação à Matemática 
Atividades no domínio da 
escrita 
Jogos Livres 

O10MEB 
27/10/2008 
 

Sala de 
atividades  
 

1 Educadora e1 AAE 
2 Educadoras 
Estagiárias 
25 crianças – 3/4/5 
anos 

Atividades no domínio da 
escrita 
Jogos Livres e Computador 
Teatro 
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Quadro 8- Sinopse de Observações sala de atividades “O Vale” 

 
CÓDIGO 

 
DIA 

 
LOCAIS 

 
INTERVENIENTES 

 
ATIVIDADES 
PRINCIPAIS 

 

O1ALC 
23/11/2007 
 

Sala de 
atividades 
A 
 

1 Educadora 
22 Crianças – 4/5 
anos 

Acolhimento 
Conhecimento do 
Mundo 
- Jogos Livres 

O2ALC 
30/11/2007 
 

Sala de 
atividades 
A 
 

1 Educadora 
22 Crianças – 
3/4/5 anos 

Atividades Livres 
Pintura 
/Jogos/Contos/Histórias 

O3ALC 
13/02/2008 
 

Sala de 
atividades 
A 
 

1 Educadora 
20 Crianças – 4/5 
anos 

Atividades Livres 
Pintura 
/Jogos/Contos/Histórias 

O4ALC 
3/04/2008 
 

Sala de 
atividades 
A 
 

1 Educadora 
20 Crianças – 4/5 
anos 
 

Jogos Orientados 
Atividades de 
Expressão 
Conto 

O5ALC 
10/04/2008 
 

Sala de 
atividades 
A e B 
 

1 Educadora 
21/43 Crianças – 
3/4/5 anos 

Jogos Orientados 
Atividades de 
Expressão 
Trabalho Colectivo 

O6ALC 
09/05/2008 
 

Sala de 
atividades 
A 
 

2 Educadoras 
22 Crianças – 4/5 
anos 
 

Acolhimento 
Jogo s Livres 
Conhecimento do 
Mundo: Atividades de 
Jardinagem 

O7ALC 
20/10/2008 
 

Sala de 
atividades 
A e B 
 

2 Educadoras 
20/41 Crianças – 
3/4/5 anos 

Acolhimento 
Jogos de Memória 
Histórias/Lengalengas 

O8ALC 
22/11/2008 
 

Sala de 
atividades 
A e B 
 

2 Educadoras 
20/41 Crianças – 
4/5 anos 

Acolhimento 
Jogos de Memória 
Matemática 
Teatro/Expressão 
Dramática 

O9ALC 
22/11/2008 
 

Sala de 
atividades 
A e B 
 

2 Educadoras 
22/44 Crianças – 
3/4/5 anos 

Área Conhecimento do 
Mundo 
- Atividades – Roda dos 
Alimentos 
Jogos ao Ar Livre 
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Quadro 9- Sinopse de Observações sala de aula “O Sol” 

 
CÓDIGO 

 
DIA 

 
LOCAIS 

 
INTERVENIENTES 

 
ATIVIDADES 
PRINCIPAIS 

 

O1JEJD 22/11/2007 
Sala de aula 

 

Educadora 

29 crianças. 

5 anos 

Acolhimento 
Matemática 
Aplicação de fichas 

O2JEJD  
 

27/11/2007 Sala de aula 
Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação Matemática 
Palhinhas 

O3JEJD 
 

29/11/2007 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Cartilha Maternal 
 Iniciação à leitura Iniciação 
à Escrita - Fichas 

O4JEJD 
 

6/12/2007 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Uma história 
Ficha de trabalho escrito 
 

O5JEJD 
 

13/12/2007 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação à Matemática 
Calculadores Multibásicos 
Jogo das bases 

O6JEJD 
 

13/12/2007 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação à Matemática 
Calculadores Multibásicos 
Jogo das Bases 
Ficha escrita 

O7JEJD 
 

24/1/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação à Matemática 
Calculadores Multibásicos 
Ficha com Jogo das Bases 

O8JEJD 
 

28/2/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação à Matemática 
Tangram 
 

O10JEJD 24/10/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Desenvolvimento da 
linguagem oral e da 
memória 
Desenho Orientado. 

O11JEJD 13/11/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Iniciação à Matemática 
Calculadores Multibásicos 
 

O12JEJD 14/11/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Cartilha Maternal     
Desenvolvimento da 
linguagem e da Escrita 

O13JEJD 24/11/2008 
Sala de aula 

 

Educadora 
29 crianças. 
5 anos 

Estudo do Meio 
Atividades de leitura e 
Escrita 
Expressões 

 

Depois das observações e do respetivo registo, procedemos à leitura integral 

flutuante de toda a informação, “análise especulativa” (Woods, 1999). Como resultado, 

emergiram um conjunto de temas/dimensões que designámos por temas emergentes e 
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temas principais. Esta análise, foi de primordial importância o cruzamento entre esta 

primeira análise de conteúdo e a análise documental que emergiram temas que 

codificámos com as cores com que segmentámos a informação. 

 

7.2 As Entrevistas  

Para aprofundar a compreensão do processo mediante o qual os atores participantes 

constroem os significados, recorremos à técnica da entrevista, em simultâneo com a análise 

documental e a técnica da observação participante, uma vez que “é pelo registo e pela 

análise do «continuum» que se obtém a significação intrínseca dos comportamentos 

(Estrela, 1994, p. 46). 

Procedemos à realização de entrevistas semi-estruturadas, com um conjunto de 

questões estruturantes e contextualizadas à problemática em estudo, aos atores 

participantes seleccionados  

As entrevistas assumiram para nós a perspetiva de Woods (1986) que as considera 

como uma componente da observação participante. Elas visam essencialmente esclarecer, 

aprofundar e enquadrar a informação recolhida nas observações e na documentação 

consultada, garantindo a articulação da problemática e da informação recolhida na fase 

inicial, com a “ mundividência” (Alves et al 1996, p. 27), dos atores a entrevistar, bem como 

o captar de novas ideias e informações que entretanto surjam.  

Importa, no entanto, salientar que na recolha de informação pela via da entrevista ou 

do questionário: 

(…) tem de se ter sempre em conta que, mesmo nas questões ditas mais objetivas, 

tudo o que se obtém é uma declaração do sujeito sobre a observação que ele faz do 

seu próprio pensamento, comportamento ou situação. Em sentido inverso, a 

observação direta, restritamente entendida, dá um acesso muito limitado ao 

sistema de classificações, à configuração das representações e ao universo de 

sentido dos protagonistas das práticas sociais. Entretanto, esses fenómenos da 

subjectividade são um elemento objectivo fundamental da realidade social. Para 

angariar informação acerca das categorias que organizam essa subjectividade e 

acerca dos respetivos conteúdos específicos é necessário complementar a 
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observação direta de práticas, objeto s e símbolos com a conversação e a 

entrevista.  

Na esteira deste postulado, entrevistámos os atores participantes selecionados do 

estudo, enquanto informadores privilegiados, mas também informadores qualificados 

(Carmo e Ferreira, 1998, p. 129). Contactam e participam diretamente na realidade em 

estudo. Com a realização das entrevistas, para além da obtenção de informações dos 

participantes, pretendemos sobretudo a reflexão e a justificação sobre as ações 

observadas. 

As entrevistas decorreram entre os meses de Janeiro 2008 a Novembro2008, na 

perspetiva de identificar, perceber e compreender conceções e práticas de avaliação 

implementadas, pelas educadoras no decorrer das atividades/rotinas/tarefas no quotidiano 

da ação pedagógica. Durante este período continuámos, em simultâneo, a proceder à 

observação nos contextos em estudo.  

Os guiões das entrevistas foram construídos tendo como base as questões de 

investigação, conjuntamente com uma primeira análise aos protocolos de observação, que 

constituíram uma leitura flutuante com um certo grau de inferência, “análise especulativa” 

(Woods, 1999), com as adaptações necessárias, uma vez que pretendíamos captar a 

perceção e perspetiva dos atores sobre aspetos e lógicas observadas. O guião de entrevista 

está dividido em quatro blocos com os objetivos gerais, os objetivos específicos e um guião 

com o formulário de questões a serem colocadas aos entrevistados.  

As perguntas formuladas incidiram em aspetos observados e outros por nós 

identificados a partir dos documentos analisados e as questões de investigação por nós 

definidas para a nossa investigação, sendo nossa intenção captar a perspetiva dos atores 

participantes através da prática discursiva direta. 

No quadro seguinte apresentamos uma sinopse das entrevistas efetuadas entre 

janeiro e outubro de 2008, cujos protocolos constam do Anexo II, III e IV. 
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Quadro 10 – Sinopse de entrevista 

CÓDIGO ENTREVISTADA  DATA 

E1AlC Educadora de Infância A 28/02/2008 

E2AlC Educadora de Infância B 
28/05/2008 

 

E3AlC Educadora de Infância A 
27/07/2008 

 

E4AlC Educadora de Infância A e B 
20/10/2008 

 

E5AlC Educadora de Infância A e B 
20/10/2008 

 

E1MEB Educadora de Infância 
15/02/2008 

 

E1JEJD Diretora 31/01/2008 

E2JEJD Educadora de Infância 28/02/2008 

 

Todas as entrevistas foram gravadas. Os textos resultantes das transcrições 

encontram-se no Volume II. 

Adicionalmente, e à semelhança do que aconteceu com os protocolos das 

observações, procedemos à codificação dos protocolos das entrevistas. Foram codificados a 

fim de serem facilmente identificados. A estratégia utilizada para a codificação teve como 

base o número de ordem pela qual foram acontecendo em cada ano, e o contexto na qual 

foi efetuada a entrevista.  

Cada protocolo de entrevista teve um código atribuído. Por cada protocolo efetuado 

a codificação seguia o seguinte procedimento. A letra E, seguida do número de ordem pela 

qual fora acontecendo a entrevista ao longo da investigação e o código atribuído a cada 

contexto investigado, pelo que os registos se iniciam em E1ALC, E1JEJD e E1MEB. 

Procedemos ainda a um conjunto de entrevistas a que denominámos de 

circunstanciais, dado que decorrerem sem preparação prévia e na sequência da observação 

de uma atividade. Atribuímos o código OE seguido do número a que correspondia a sua 

realização, seguido do código do contexto educativo onde a mesma se realizava. Estas 
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entrevistas circunstanciais tiveram como finalidade, obter um esclarecimento objectivo 

sobre a ação ou atividade observada. 

As entrevistas circunstanciais decorrentes dos momentos que observávamos, 

optámos por as incluir no cômputo das restantes e atribuir-lhes os códigos pela mesma 

ordem definida previamente para os registos dos protocolos de entrevista. 

 

Quadro 11 - Entrevistas circunstanciais  

CÓDIGO ENTREVISTADA DATA 

OE3ALC Educadora de Infância A 
13/02/2008 

 

OE4ALC Educadora de Infância A 
03/04/2008 
 

OE6ALC Educadora de Infância B 
09/05/2008 
 

 

7.3 A Recolha Documental 

A recolha de dados documentais assumiu, no contexto desta pesquisa, um carácter 

transversal e acompanhou todas as fases da investigação nos diferentes contextos e fontes.  

Muitos dos documentos que recolhemos assumiram a perspetiva de Stake (1999, p. 

66), ou seja, “substitutos de registos de atividades que o observador não pode observar 

diretamente”. O leque de informação recolhida recai, sobretudo, documentos de recolha 

de informação pedagógica, documentos internos de gestão organizacional e pedagógica, 

documentos normativos ou de regulação. Procedemos, também à recolha de imagens 

através de registo fotográfico e um registo em vídeo. Esta opção foi fundamental no 

momento em que complementámos a informação dos protocolos.  

 

8. Processo de Tratamento e Análise dos Dados 

Recolhidos os dados e construído o quadro de referência que é, simultaneamente, o 

quadro teórico-conceptual de suporte deste estudo e apresentado o “caminho” 
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metodológico seguido, cabe-nos agora proceder à apresentação do processo que adotado 

para o tratamento dos dados recolhidos.  

Não se apresentando como um fim em si mesmo, como refere Peralta (2005, p. 

237), com o tratamento de dados procuramos resposta justificada para o problema que 

enunciámos e ao tentar encontrar respostas, fomos levados a criar um modelo/esquema 

que possibilitasse a sua análise. Com efeito, para a análise dos diferentes dados 

recolhidos durante a primeira e segunda fase, que fizemos referência no cronograma do 

quadro 3, baseámo-nos na perspetiva de diferentes autores, dos quais destacamos: 

Huberman e Miles (1998); Wolcott (1994); Stake (1999); Bardin (1994) e Vala (2001). Para 

Wolcott (1994) orientar a organização e exploração de dados, sugere três conceitos 

básicos: a descrição, a análise e a interpretação. Já para Huberman e Miles (1998, p. 34 e 

ss) propõem a condensação dos dados, a sua apresentação e a elaboração de conclusões.  

Seguindo os postulados propostos por estes autores, o processo de tratamento 

de dados apresenta uma “arquitetura” que se concretiza em quatro fases: descrição, 

classificação, análise e interpretação materializada no design metodológico que 

apresentámos anteriormente. 

Tomando como referência Huberman e Miles (1998), o nosso material empírico é 

composto por dados de diversas origens. Os documentos, os textos finais dos registos de 

protocolos de observação e da transcrição das entrevistas e as notas de campo. Todos 

foram submetidos à técnica de análise de conteúdo, no entanto, convém ter presente 

que o tratamento da informação qualitativa é um processo ambíguo, moroso, reflexivo, 

que se vai concretizando numa lógica de crescimento e aperfeiçoamento (Afonso, 2006, 

p. 118-119). Como refere Stake (1999), não existe um momento determinado no qual se 

deva iniciar a análise de dados. Para este autor “analisar consiste em dar sentido às 

primeiras impressões, assim como aos resumos finais” (p.67). 

Tal como propõem Bogdan & Bicklen (1994, p. 206) “alguma análise tem de ser 

realizada durante a recolha de dados. Sem isto, a recolha de dados não tem orientação; se 

assim não o fizer, os dados que recolher podem não ser os suficientemente completos 

para realizar a posterior análise”. Nesta perspetiva, no decurso da recolha de dados, quer 
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através das observações, quer através das entrevistas, o processo de análise esteve 

presente em diferentes etapas, uma vez que sentimos essa necessidade para 

(re)orientarmos a recolha de dados face à ação dos atores participantes e as às linhas de 

pesquisa emergentes que nos surgiam. Na fase inicial recorremos essencialmente a 

códigos descritivos e a códigos interpretativos, pelo que efetuámos uma primeira análise 

através da leitura flutuante com um certo grau de inferência, “análise especulativa” 

(Woods, 1999). Os registos de protocolo de entrevistas e das observações realizadas 

foram, o material de dados com que trabalhamos.  

Este procedimento permitiu-nos efetuar um conjunto de inferências, tendo como 

base uma lógica ao modelo de análise implícito à problemática de investigação 

previamente definido e, por outro lado, a obtenção de temas que se tornou necessário 

esclarecer. Recorremos aos eixos de análise que definimos e à segmentação do discurso 

dos protocolos. 

A aplicação das entrevistas ocorreu nos meses de Janeiro e Novembro de 2008, 

trabalho que tentávamos conciliar com a observação nos contextos educativos. Esta foi 

uma das fases de trabalho mais intensas e de um reposicionamento constante, uma vez 

que decorriam dois processos em paralelo: a recolha da perspetiva dos atores 

participantes sobre conceções e práticas de avaliação implementadas na construção da 

sua ação educativa, através da realização de entrevistas e da realização das observações, 

sendo que estávamos em presença, também de um processo de análise reflexivo. 

Efetuávamos uma primeira análise aos dados que íamos recolhendo, tal como nos 

propõem Bogdan e Bicklen (1994, p. 206).  

Na fase seguinte a nossa preocupação foi proceder à transcrição da globalidade 

das entrevistas e ao registo completo dos protocolos das observações efetuados. A 

transcrição das entrevistas aplicadas foi extremamente importante porque consideramos 

que de certa forma, estávamos a avançar na análise, captando, tal como refere 

Benavente (1990), “o tom global, as ideias principais, as linhas de força, a coerência 

interna do discurso, as contradições”.  
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Após este processo realizámos a leitura individual de todos os protocolos das 

entrevistas. As anotações e comentários que fomos registando à margem constituíram 

outro passo de “análise especulativa” (Woods, 1999). Todas estas análises se basearam 

na elementar operação que os seres humanos efetuam ao classificar, categorizar, tendo 

em vista reduzir a complexidade do meio que os rodeia e de modo a estabilizar, 

identificar, ordenar, no fundo, atribuir-lhes um sentido. Com este processo analítico 

procurámos descobrir unidades de análise que nos permitissem a divisão das informações 

recolhidas em unidades percetíveis e a conversão em conjuntos manejáveis (Goetz e 

LeCompte, 1988). Em simultâneo, procedemos ao tratamento do material recolhido 

através da análise documental e fotográfico, fase essa que se prolongou até ao final do 

estudo. 

Depois de uma fase de ordenação sistemática, mediante a classificação e 

categorização, procedemos à segmentação e identificação de toda a informação, isto é, à 

codificação que teve como base os objetivos da pesquisa em constante interação com as 

informações que fomos recolhendo. Este trabalho deu origem a um elevado número de 

temas que, numa segunda fase, foram integrados e recompostos a fim de reduzir o seu 

número e a facilitar o tratamento e análise da informação. Desde o início trabalhámos na 

construção, (des)construção e (re)construção de uma grelha de análise que nos 

permitisse realizar um recorte discursivo de natureza temática onde incluiríamos, nos 

temas emergentes e nos subtemas, todos os enunciados que a eles se referiam.  

O sistema de categorização que nos orientou no recorte dos textos das 

entrevistas resultou da conjugação entre o quadro teórico de referência e os eixos de 

análise previamente definidos.  

Posteriormente, recorremos a todo o trabalho desenvolvido nas etapas 

anteriores, numa perspetiva contínua e interativa, em que “o analista qualitativo decide 

sobre o sentido das coisas, as regularidades encontradas, os “modelos”, as explicações, as 

configurações possíveis, os fluxos de causalidade e as proposições” (Huberman e Miles, 

1991, p. 36-37).  
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O cruzamento resultou da triangulação dos dados da observação, das entrevistas 

e da pesquisa documental, visando esclarecer determinados factos, acontecimentos ou 

interpretações a partir de três tipos de método e três tipos de dados. Este processo 

assumiu uma importância muito significativa no nosso trabalho, uma vez que foi deste 

modo que procurámos evitar que a unilateralidade de uma observação, de um 

depoimento ou de um documento, se sobrepusesse à realidade em todo o seu conjunto e 

complexidade. Tal facto leva muitos autores a afirmar que a triangulação é 

importantíssima na realização da confirmação ou não da informação. Numa outra visão, a 

triangulação permitiu-nos verificar que estávamos em presença diferentes conceções e 

práticas de avaliação dos atores e contextos envolvidos. 

Neste contexto, tendo em conta os objetivos da pesquisa e o problema de 

investigação em objeto de estudo, bem como uma certa “sensibilidade” (Vala, 2001) de 

quem investiga, foram identificados quatro grandes temas emergentes que 

apresentamos nos quadros seguintes, os temas principais e os temas específicos que os 

integram. 
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Quadro 12 - 1ªTema Emergente - A Educação Pré-Escolar: (Des) Construindo Conceções e Práticas 

1ºTEMA 

EMERGENTE 
TEMAS PRINCIPAIS TEMAS ESPECÍFICOS 
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G
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A
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A criança enquanto actor social (ALC) 

A valorização da voz da criança (ALC) 

Os interesses das crianças (ALC) (MEB) 

O exercício da profissionalidade (ALC) (MEB) 

O papel da criança, participação e escuta da sua 
voz (MEB) 

A aprendizagem da leitura e da escrita (JEJD) 

A pedagogia da transmissão (JEJD) 

O princípio da individualidade (JEJD) 

O exercício da profissionalidade: Melhorar, 
Reformular e Inovar (JEJD) 

Conceções sobre práticas de avaliação (JEJ) 

A regulação e uniformização ensino-aprendizagem 
(JEJ) 

P
R

Á
TI

C
A

S 
ED

U
C

A
TI
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S:
 P
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O
 

A partilha de responsabilidades e a gestão das 
tarefas (ALC) 

Pressupostos Educativos vs metas de 
aprendizagem (ALC) 

A implementação do Projeto DQP (ALC) 

A relevância do Projeto DQP (ALC) 

Os contributos do Projeto DQP (ALC) 

A constituição do grupo (MEB) (JEJD) 

A sala de atividades: espaço de iniciação à vida 
democrática (MEB) 

A pedagogia da cooperação educativa (MEB) 

O reforço pela valorização pública das experiências 
das crianças (MEB) 

A organização e gestão partilhada de tarefas (MEB) 

O grande grupo: o ensino e a aprendizagem (JEJD) 

A Interdisciplinaridade (JEJD) 

A aprendizagem: a utilização de materiais lúdico-
pedagógicos (JEJD) 

Acolhimento colectivo (JEJD) 

O par pedagógico vs prática educativa (JEJD) 

A
 O

R
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N
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Ç
Ã
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O
C

ES
SO

 D
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EN
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-

A
P

R
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D
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A
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 A indefinição de modelo curricular (ALC) 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-
Escolar (ALC) (MEB) 

A opção por um modelo curricular – o Movimento 
da Escola Moderna (MEB) 

Intencionalidade educativa (MEB) 

O método de leitura João de Deus (JEJD) 
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Quadro 13- 2º Tema Emergente - Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 

 

2º TEMA 

EMERGENTE 
TEMAS PRINCIPAIS TEMAS ESPECÍFICOS 

DESENVOLVIM

ENTO DO 

ENSINO E DA 

APRENDIZAGE

M 

ORGANIZAÇÃO DO 

AMBIENTE EDUCATIVO 

A sala de atividades (ALC) (JEJD) (MEB) 

A gestão do tempo (ALC) (JEJD) (MEB) 

PREPARAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO O PROCESSO 

EDUCATIVO 

O planeamento (ALC) (JEJD) 

O diagnóstico (ALC) 

A estrutura base (ALC) 

As etapas de planeamento (ALC) 

A participação das crianças (ALC) (MEB) (JEJD) 

Dificuldades e constrangimentos (ALC) 

O planeamento em equipa (MEB) 

O Modelo T de Aprendizagem (JEJD) 
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Quadro 14 - 3º Tema Emergente A práxis como lócus de avaliação na pedagogia da infância 

 

3ºTEMA EMERGENTE TEMAS PRINCIPAIS TEMAS ESPECÍFICOS 
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A
Ç

Ã
O

  

 

O trabalho projeto como “andaime” para a aprendizem 
(ALC) (MEB) 

A articulação entre projetos (ALC) 

A construção de uma pedagogia de relação (ALC)  

A criança enquanto co-construtora do processo de 
aprendizagem (ALC) (MEB) 

Diferenciação pedagógica versus ritmos de 
aprendizagem (ALC) (MEB) (JEJD) 

A construção de uma pedagogia participativa (MEB) 

A construção do currículo integrado e transversal (MEB) 

Pedagogia de transmissão (JEJD) 

 

 A
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P
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G
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A área de expressão e comunicação (ALC) 

O domínio da linguagem oral e a abordagem à escrita 
(MEB) (JEJD) 

O domínio da matemática e das ciência (ALC) 

A área de conhecimento do mundo (ALC) (MEB) 

A área de formação pessoal e social (ALC) 

O brincar enquanto jornada de aprendizagem (ALC) 
(MEB) 

O domínio da matemática e das expressões (MEB) 

A leitura e a escrita (JEJD) 

A escrita (JEJD) 

O Desenho (JEJD) 

O domínio da matemática (JEJD) 

Os calculadores multbásicos (JEJD) 

As Palhinhas (JEJD) 

O Tangram (JEJD) 

O Cuisinaire (JEJD) 

A área do conhecimento do mundo (JEJD) 

Estudo do Meio (JEJD) 
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Quadro 15- 4º Tema Emergente - As Práticas de Avaliação: Sentidos e Realidades 

4ºTEMA 

EMERGENTE 
TEMAS PRINCIPAIS 

TEMAS ESPECÍFICOS 
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Ç
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 A práxis como lócus de avaliação (ALC) (JEJD) (MEB) 

A gestão do currículo e a construção de jornadas de aprendizagem (ALC) (JEJD) 
(MEB) 

Avaliação formativa (ALC) 

Avaliação formativa vs sumativa (JEJD) 

A avaliação formativa em cooperação (MEB) 
 - O conselho (MEB) 

Avaliação diagnóstica (ALC) (MEB)(JEJD) 

Avaliação e a comunicação (ALC) (JEJD) (MEB) 

A Participação das crianças (ALC) (JEJD) (MEB) 

D
O

C
U

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 P
ED

A
G

Ó
G

IC
A

 

A recolha de evidências (ALC) (MEB) (JEJD) 

A observação (ALC) (MEB) (JEJD) 

 As observações para o Projeto DQP (ALC) 
As grelhas para avaliação/trimestral (JEJD) 

As grelhas de Registo: leitura/ escrita (JEJD) 
 -As grelhas para a matemática (JEJD) 

A observação vs (JEJD) /registo de informação / rigor e a objectividade (ALC) 

Instrumentos e Registos de Avaliação (MEB) (ALC) (JEJD) 

Instrumentos do DQP (ALC) 

Constrangimentos e adaptação dos Instrumentos do Projeto DQP (ALC) 

(Re) construir e (Re) formular os  

- O Incidentes Críticos (ALC) 

- O Caderno de Registos (ALC 

- O Livro de Ponto (ALC) 

o Registo Fotográfico (ALC) 

O Diário (MEB) 

Dossiê e a Capa Pedagógica (JEJD) 

Dossiê de Turma (JEJD) 

Processo Do Aluno - (JEJD 

Os Mapa: Mapa de Atividades /Tarefas /Presenças (MEB) 
 O Caderno de Registos (MEB) 

A CONSTRUÇÃO DE 
NARRATIVAS 

PEDAGÓGICAS  

O livro de memórias (ALC) 
A pasta pedagógica (ALC)  
O portfólio: um instrumento de (auto)avaliação (ALC) 

OS MOMENTOS DA 

AVALIAÇÃO  
Os momentos da avaliação (ALC) 
Articulação com Família (MEB) 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDO EMPÍRICO: APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

No pré-escolar é precisamente como deve ser a 
avaliação. O problema é que não sabem. E quem é que 
não sabe? Os próprios educadores. Não sabem como é 

que a avaliação deve ser feita. (…) Temos que saber, 
temos que refletir muito sobre o que é avaliar, e depois, 

então, podemos ter autonomia para avaliar, até aí 
andamos aos papéis. É isso que acontece. 

 

(E5ALC) 

 

Introdução 

Neste capítulo faz-se a apresentação e a discussão dos dados. 

A análise e interpretação dos dados tem como ponto central a análise integrada 

efetuada às observações realizadas nas salas de atividade e as entrevistas realizadas às 

educadoras participantes no estudo dos três jardins de infância da educação pré-escolar. 

Seguimos as propostas de Sanmartí (2009, p. 7) que defende não ser possível considerar 

a avaliação separadamente dos processos de ensino aprendizagem nem como uma 

atividade pontual ou como um ato pedagógico singular. A avaliação integra um conjunto 

de passos que se condicionam mutuamente, sendo que esses passos se ordenam 

sequencialmente (por isso, são um processo) e atuam integradamente (por isso, são um 

sistema) Zabalza (2003 p. 222). É apresentada uma descrição pormenorizada dos 

elementos que compõem as dinâmicas e as lógicas de ação educativa desenvolvidas em 

cada uma das salas de atividades da educação pré-escolar em estudo, realçando o papel 

desempenhado pelos atores participantes, educadoras e crianças, o que implicou uma 

“descentração de nós próprios para entender o Outro no seu contexto e modo de ser e de 

estar” (Lima e Pacheco, 2006, p. 9). É neste alinhamento que apresentamos a análise e a 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

142 

 

interpretação dos dados recolhidos, cujo resultado final incorpora a imersão “autêntica” 

da investigadora nos contextos educativos investigados.  

São apresentados os dados analisados resultantes de uma estratégia de análise 

integrada. Ou seja, numa articulação e confronto com os diferentes tipos de dados (e.g., 

observação, entrevistas e documentos), a qual nos sugere estarmos em presença de 

contextos educativos de educação pré-escolar que integram um conjunto de forças e de 

“sistemas”85 que não podem ser estudados isoladamente, tal como nos propõe a teoria 

ecológica de Bronfenbrenner (1981), no que mais especificamente respeita a uma 

educação para a diversidade (Cardona, 2001; 2010), bem como às propostas fixadas nas 

orientações curriculares para a educação pré-escolar (ME, 1997).  

Partimos do pressuposto que a avaliação faz parte integrante do processo 

educativo construído pelos atores, educadores e crianças, pelo que a mesma não pode ser 

analisada isoladamente, mas sim enquanto parte de um todo (Zabalza, 2000, 2004, 2007a, 

2007b).  

Assim, são as partes desse “todo”, contextualizado e integrado nas salas de 

atividades dos Jardins de Infância86 “O Vale”, “O Paraíso” e “O Sol”, que se nos afigurou 

necessário descrever, ou seja, os diversos elementos que integram a avaliação na 

educação pré-escolar e a sua integração no processo educativo, de modo a ser possível 

compreender as práticas de avaliação em presença e a produzir credibilidade e 

verosimilhança (Vasconcelos, 2006) sobre as mesmas.  

A análise integrada dos dados conduziu-nos aos temas emergentes (cf. Figura 5) 

cuja interpretação deverá ser entendida como processo contínuo, dinâmico, e flexível, 

com a intersecção de “pontos comuns” que, por razões de organização, sistematização e 

lógica de leitura, surgem apresentados da seguinte forma: 

                                                           
85

 Bronfenbrenner (1981) considera o quadro educativo como consequência de um conjunto de forças 
e de sistemas que não podem ser estudados isoladamente. Definindo a sala de atividades como um 
microssistema, o autor considera que os principais elementos que o caracterizam são o espaço (no qual os 
seus ocupantes se envolvem em determinadas atividades); as características físicas desse espaço; os papéis 
assumidos pelos ocupantes (como por exemplo o professor ou o aluno) um tempo determinado. Partindo 
desta conceção e do princípio que o projeto de trabalho tem sempre de ser definido a partir da especificidade 
de cada contexto educativo, quando falamos de organização do trabalho na educação de infância podemos 
considerar os seguintes elementos: espaço; tempo; atividades; papéis sociais atribuídos às crianças e aos 
adultos (Cardona, 2008, p. 54). 

 
86

 Como a presente investigação trata de um estudo comprometido com a ética e o respeito pelas 
crianças e adultos que possibilitaram a minha presença nos seus “espaços escolares” e “ambientes de 
aprendizagem” é salvaguardada a sua identidade. Para tanto, os nomes apresentados para os jardins de 
infância resultam da escolha da investigadora e duas das educadoras participantes.  
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•  Avaliação e o planeamento 

•  Avaliação e gestão do currículo 

•  A documentação da avaliação  

A estratégia “integrada” de análise dos dados teve em consideração as propostas 

metodológicas da National Association for the Education of Young Children (NAYEC, 2003) 

para a realização de investigação em contextos de educação de infância, segundo a qual, 

para a realização de investigação em contextos de educação de infância é preciso 

observar, conhecer e entender as crianças. 

Em suma, o presente capítulo apresenta as descrições das dinâmicas e das lógicas 

de avaliação utilizadas pelos atores participantes na investigação, a sua relação e 

integração no processo educativo e a respetiva operacionalização. Descrevem-se as fases 

e os momentos em que se constrói a ação, as conceções que estão associadas, os 

instrumentos de avaliação utilizados, bem como as observações e os registos. Cada um 

destes elementos integra um “todo”87. Estes foram na sua globalidade o fio condutor que 

encaminhou o nosso “olhar” para a complexidade do lócus onde estava a ser construída 

a“realidade” estudada, ou seja, as práticas de avaliação na educação pré-escolar.  

 

 

                                                           
87

 Seguindo as propostas de Sheridan (2007) quando investiga os contextos de educação de infância e 
a questão qualidade pedagógica. 
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 JARDIM DE INFÂNCIA “O VALE” 

 

1. Avaliação e o Planeamento 

1.1 Preparação e Organização do Processo Educativo 

O planeamento e uma avaliação eficazes são inter-dependentes. O seu valor 

resulta de uma avaliação sistemática do que foi aprendido e ensinado e a avaliação é 

sobretudo importante quando influencia o que é planeado (Fisher, 2005, p. 21). Se 

tomarmos em linha de conta esta proposta de Fisher percebemos o referencial 

epistemológico que norteia a prática educativa das educadoras de infância do jardim de 

infância “O Vale”. Sendo opção a aplicação do Projeto Desenvolvendo a Qualidade em 

Parcerias (DPQ), os procedimentos e regras metodológicas encontram-se associados a 

uma pedagogia explícita de modelos curriculares High Scoope; Reggio Emília e MEM. Os 

dados recolhidos relevam de uma perspetiva construtivista, pois, tal como refere no 

discurso a educadora, derivam de uma “gramática da ação educativa” e do quadro 

normativo das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE).  

As educadoras de infância,88 conscientes da necessidade de planear um currículo 

que seja adequado, sentiram a necessidade de “descobrir o que é que as crianças já 

sabem e aquilo que elas precisam de aprender a seguir” (Roberts, 1995). No JIV, o 

planeamento do currículo tem como ponto de partida aquilo que as crianças, naquele 

momento, conhecem e compreendem. As educadoras de infância fazem-no através da 

recolha de informação89 e de evidências, cujo referencial se suporta nos instrumentos 

previstos para a implementação do Projeto DQP. Realizam inquéritos aos pais e 

entrevistas às crianças, examinam registos de anos escolares anteriores (e.g., relatórios e 

                                                           
88

 Utilizamos o plural, educadores de infância, e não educadora de infância, porque no. Jardim de 
infância “O Vale”, o trabalho é realizado “entre” pares. Sempre que utilizamos a designação “educadora” 
corresponde ao discurso produzido ou aos dados registados nos protocolos de observação.  

89
 É importante distinguir informação de evidência. A informação obtida a partir de terceiros é uma 

parte fundamental do processo de avaliação, no entanto é importante que a educadora reúna ainda mais 
evidências das necessidades reais da criança. Estas evidências só podem ser reunidas trabalhando ao lado da 
criança. O tipo de evidências que fornece mais informações e que é de maior confiança é aquilo que a criança 
diz e faz. (Fischer, 2005, p. 22)  
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avaliação da aplicação do Projeto DQP), fazem o que designam por “uma estrutura base” 

sobre expectativas dos pais em relação ao jardim de infância. Quando lhes foi 

perguntado como se organizavam para realizar o planeamento da ação educativa, foi 

respondido: 

Olhe, todos os dias ao fim do dia conversamos. Então com as estagiárias era 

todos os dias. Como é que correu, como é a devíamos ter feito, o que é que 

fazíamos, o que é que podia ser melhor, como é que não seria, todos os dias. E 

depois, à quinta-feira é o dia de fazer o resumo da semana, digamos assim, que é 

para ficar escrito, e para ser entregue aos pais na sexta. Porque eles levam à 

sexta, e portanto, temos que fazer à quinta à tarde no fim dos miúdos saírem (…) 

(E3ALC). 

As orientações curriculares estão sempre por detrás de tudo, não é? Portanto, 

nós vamos ver as expectativas, os desejos as ambições, e as expectativas, e 

depois, canalizamos de acordo com todas as áreas de conteúdo das orientações 

curriculares. Temos isso presente sempre. Aliás, todas as semanas quando 

planificamos e planificamos semanalmente, avaliamos, vamos ver que áreas, 

dando continuidade a este projeto como é que vamos trabalhar esta área, e esta, 

e esta, e esta (…) (E3ALC). 

(…) como andamos a fazer o DQP, tínhamos feito também entrevistas, também 

inquéritos aos pais e entrevistas às crianças. Sobre expectativas, sobre o que os 

pais esperavam o que um jardim de infância deveria ser, não necessariamente o 

nosso, e fomos também fazer entrevistas às crianças, sobre preconceitos que 

tinham, sobre aspirações. E depois, com base nisso, planificamos também. Partiu, 

já daí, o que tínhamos que fazer. Utilizámos estas informações que tínhamos, do 

DQP também, e fizemos outro trabalho para obter dados para começarmos a 

planear. Já tínhamos um ponto de partida, vimos as necessidades mais 

prementes, as aspirações que os pais tinham, das crianças, e começamos a 

planificar também a partir daí. E depois também com base exactamente nas 

orientações curriculares (E3ALC). 
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A avaliação enquanto oportunidade para a aprendizagem (Pinto, 2006), na 

educação de infância evidencia-se no acompanhamento do processo educativo e das 

condições que forem criadas para a sua concretização no quotidiano da ação educativa, 

razão pela qual, consideramos pertinente descrever a forma como está construído e 

organizado o ambiente90 de aprendizagem na sala de atividades do jardim de infância “O 

Vale”. O seu enquadramento nas Orientações Curriculares para a educação Pré-Escolar 

(ME, 1997)., para desta forma compreedermos a sua relação com a presença da 

avaliação. A este respeito analisámos ao nível da sala de atividades, a organização do 

espaço91 e a organização e gestão do tempo pedagógico92, por forma a compreendermos 

a sua relação com a avaliação no quotidiano da ação educativa.  

Neste sentido, o espaço da(s) sala(s) é amplo, definido pelos educadores como 

“espaço aberto e de partilha” (O1ALC). Tem muita luz e áreas de interesse para a 

realização de atividades, bem demarcadas. O espaço destinado à “casinha das bonecas” 

parece uma casa em miniatura; ocupa aproximadamente um quarto da sala, tem uma 

área destinada ao trabalho no computador e impressora, biblioteca e mesas de trabalho 

colectivo, devidamente identificadas. Todo o material encontrava-se ao alcance das 

                                                           
90

 A organização do ambiente educativo na educação pré-escolar constitui o suporte do trabalho 
curricular do educador. Deverá ter em conta diferentes níveis em interacção– entre crianças, entre crianças e 
adultos e entre adultos – e a gestão de recursos humanos e materiais, pois implica a prospeção de meios para 
melhorar as funções educativas dos contextos institucionais de infância, o que aponta para uma abordagem 
sistémica e ecológica da educação pré-escolar. Esta perspetiva assenta no pressuposto que o 
desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação com o meio, em que o indíviduo é 
influenciado, mas também influencia o meio em que vive (OCEPE, 1997, p. 31). 

 
91

 O termo espaço refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para a atividade caracterizados pelos 
objeto s, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração. O termo ambiente refere-se ao conjunto 
do espaço físico e às relações que se estabelecem no mesmo (afetos, as relações interpessoais entre as 
crianças, entre crianças e adultos, entre crianças e a sociedade em seu conjunto (Forneiro, 2007, p. 232) 

 
92

 O tempo pedagógico em jardim de infância deve organizar o dia e a semana com uma rotina diária 
respeitadora dos ritmos das crianças e organizada tendo em conte o bem-estar e as aprendizagens, 
incorporando os requisitos de uma dinâmica participativa na organização do trabalho no contexto de ensino-
aprendizagem. O tempo pedagógico necessita ter criticamente refletido a partir das aprendizagens 
experienciais das educadoras e das crianças para que inclua uma polifonia de ritmos: os da criança individual, 
os dos pequenos grupos, o do grupo todo; os diferentes propósitos, as múltiplas experiências, a cognição e a 
emoção, as linguagens plurais” (FORMOSINHO, J. 2009, p. 9). 
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crianças, segundo as afirmações da educadora, existiu uma preocupação na criação de 

espaços muito próximos da “realidade”93 (O1ALC). 

O que concerne ainda à organização do espaço destacamos, o hall de entrada, 

onde é realizado o acolhimento pela manhã, pois revelou ser um espaço vital à dinâmica 

de ação desenvolvida para a promoção de momentos de comunicação e interação entre 

o grupo. Muitas das regras da sala de atividades estão aqui afixadas, bem como mapas 

com informações e tarefas a realizar. A educadora referiu: 

É o espaço para o acolhimento, é o espaço onde fazemos a gestão da vida do 

jardim de infância. É o espaço onde planeamos, é o espaço onde avaliamos, é o 

espaço onde definimos as linhas gerais, é o espaço onde combinamos as coisas, é 

o espaço em que aproveitamos para esta hora do conto. É utilizado todos os dias 

para o acolhimento, onde preenchemos os quadros todos os dias (…) (E2ALC); 

 (…) Todos os dias, onde fazemos o acolhimento, onde preenchemos os quadros94 

[Mapa de Presenças, Mapa do Tempo]. Hoje, quando chegou (dirigindo-se ao 

observador] já o tínhamos feito. Há uma altura do ano que fazemos tudo e todos 

juntos, mas depois começa a tornar-se maçador, porque a rotina é já tão […] 

                                                           
93

 Realidade entendida como a propriedade do que é real. Aquilo que é, que existe. O atributo do 
existente, (do latim realistas isto é, "coisa") significa em uso comum "tudo o que existe". Em seu sentido mais 
livre, o termo inclui tudo o que é, seja ou não percetível, acessível ou entendido pela ciência, filosofia ou 
qualquer outro sistema de análise. http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade em 22 de Maio de 2011. 

 
94

 O termo “quadros” é utilizado indistintamente pelas educadoras e autores como sinónimo de 
“Mapa de Presenças”. Neste trabalho, estes termos são utilizados indistintamente.  

  

Ilustração 1 -Quadros e gráficos mensais e semanais 
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fazem aquilo diariamente, que quando chegam já sabem, fazem o preenchimento 

dos quadros, antes de irmos para ali [sala de aula ]eles já sabem (EO6ALC); 

(…) por sistema era hábito as portas estarem abertas, pois as crianças, por vezes, 

partilhavam espaços e também trabalhos em conjunto. Gostavam de trabalhar 

assim (O1ALC). 

Uma primeira análise permite observar que os educadores dão uma importância 

significativa à organização do ambiente da sala. Parece existir uma preocupação em criar 

espaços muito próximos dos contextos sociais e culturais das crianças e facilitadores de 

(…) cenários de aprendizagem em pequenos grupos e áreas curriculares integradas, de 

forma a possibilitar a interação entre pares; em grupo (…) ou individualmente (O4ALC).  

Os protocolos de observação registam a criação e adequação de cenários 

promotoras de condições para a participação95 e envolvimento das crianças nas situações 

e atividade96s de aprendizagem. A este propósito apresentamos os seguintes excertos: 

 (…) O Teatro - Enquanto as crianças estão no recreio, a sala começa a ser 

preparada para a continuação das atividades desta manhã. Duas filas de 

cadeiras são colocadas em forma de “anfiteatro”, ligeiramente arredondadas. A 

sala foi decorada para o Teatro com um cenário, materiais antes construídos em 

outras atividades e alguns placards alusivos ao tema (…) (O8ALC); 

(…) As atividades de exterior mantinham-se enquanto os educadores preparam 

uma das salas para as atividades práticas na área do conhecimento do mundo a 

desenvolver na última parte da manhã. Esta atividade insere-se no projeto em 

desenvolvimento sobre a alimentação “Criança saudável, criança feliz” (…) 

                                                           
95

 O significa de participação é, por vezes, apresentado em perspetivas simplistas e em oposição. Há 
uma perspetiva individualista que diz ser preciso permitir a cada criança ter influência no processo de tomada 
de decisão. Desse modo, a proposta pedagógica constitui-se em treinar as crianças para, baseadas no 
conhecimento dos seus direitos, desenvolverem a assertividade, inclusive o direito de ser parte no processo 
de tomada de decisão sobre o que lhe diz respeito. O objetivo principal é o domínio do poder de influenciar 
processos e pessoas, sendo desejável treinar a criança para ser assertiva nesse processo. As perspetivas 
comunitárias, por sua vez, sublinham a ideia do grupo-turma ou da classe e da escola como comunidade 
educativa onde as interações e relações são centrais (Oliveira-Formosinho, 2005), onde o sentimento de 
pertença e participação é cultivado como forma de realizar a comunidade (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 27). 

 
96 No processo de ensino e aprendizagem, a «atividade» constitui-se como a “unidade de análise para 

compreender a realidade” (Medina, 1990, p. 468 citado por, Vilar, 1995, p. 48). 
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Utilizados produtos naturais, como frutas, vegetais e alimentos diversos, sempre 

no estado natural, cujo objectivo era possibilitar às crianças aprendizagens como 

saber nomear/identificar/relacionar/comparar e também questionar. Cada um 

dos grupos esteve nesta atividade separadamente, enquanto um continua nas 

atividades de exterior o outro é reunido na área de acolhimento. A educadora 

explica, mais uma vez o objectivo da atividade que vão realizar e o que pretende 

que cada um faça com os alimentos que estão colocados numa das mesas e como 

têm que fazer (…) “Desenhei aqui nesta mesa uma roda dos alimentos (…) 

(O9ALC);  

Ilustração 2 – Atividades pedagógicas na área do conhecimento do mundo  

 

 

(…) Atividades de expressão plástica - Em simultâneo são preparadas nos dois 

extremos laterais do edifício, materiais para atividades de expressão plástica. Os 

mesmos materiais eram disponibilizados e colocados de igual forma. Algumas 

crianças observavam, e perguntavam para que era tudo aquilo. Outras 

continuavam indiferentes e continuavam a brincar (…) a educadora aproveita 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

150 

 

para dar as orientações (…). Explica a necessidade e o porquê de ser feita 

individualmente e no exterior, embora se tratasse de um trabalho colectivo. Na 

sala de aula tinha distribuído pelas diversas mesas materiais diversificados e 

jogos que irão ser realizados em pequenos grupos. Todas as crianças foram 

encaminhadas e distribuídas de acordo com as diferentes tarefas97 que iriam 

desenvolver (…) (O4ALC). 

 

1.2 Avaliação Diagnóstica 

Por conseguinte, as educadoras implementam no início do ano letivo uma avaliação 

diagnóstica de acordo com as propostas de ação a realizar sob a égide do Projeto DQP, 

seguindo, igualmente, os seus princípios operacionais e metodológicos integralmente, tal 

como está preconizado no manual de aplicação. Através da triangulação dos dados 

recolhidos que a estratégia de análise integrada materializaverifica-se que a avaliação 

diagnóstica é realizada com envolvimento de toda a equipa: as crianças, as educadoras, as 

estagiárias de formação inicial, as professoras da ESE, as auxiliares, os pais e 

comunidade98. É de notar que paralelamente à presente investigação, no ano 2007/2008 

realizou-se um estudo de caso no âmbito do Projeto DQP. Esse estuo foi promovido pela 

Direcção-Geral de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, no “âmbito da 

aprendizagem e da construção da qualidade” (Calheiros & Luís, 2009) que visou descrever 

a promoção da autonomia e o trabalho colaborativo entre crianças (Oliveira-Formosinho, 

                                                           
97

 O termo “tarefas”, também utilizado “mapas de tarefas” é designado por quadro de tarefas, por 
mapas de responsabilidade ou quadros de responsabilidades. Neste trabalho, estes termos são utilizados 
indiferentemente. 

Por vezes, também há “mapas de atividades”, também designados por “quadros de atividades”. Esses 
mapas são, em todo, semelhantes aos das tarefas, só que estas são substituídas pelas atividades em que as 
crianças querem participar (casinha das bonecas, pintura, etc.) em determinado momento do dia. Surge 
também neste trabalho o termo “mapa de responsabilidades”.  

98
 Cf. Projeto de investigação-ação designado por - “Empenhamento Adulto” – uma estratégia de 

supervisão? Estudo de caso publicado pela Ministério da Educação em 2009 e, realizado por Calheiros & Luís 
(2009, p. 159-174). 

 O estudo de caso do DQP, “Empenhamento Adulto” – uma estratégia de supervisão? É um estudo no 
âmbito da aprendizagem e da construção da Qualidade, nos contextos de educação pré-escolar. Identifica o 
processo de construção da qualidade no campo da supervisão da prática pedagógica, com recurso à utilização 
da Escala de Observação de Empenhamento Adulto. Através da aplicação dessa escala são recolhidas 
informações que se relacionam com o observar a interação educativa entre adultos e crianças, e o estilo da 
educadora, ou seja, “do conjunto das qualidades pessoais que afetam a capacidade do adulto para motivar, 
alargar, promover e implicar a criança no processo de aprendizagem” (Laevers, 1991) (Calheiros & Luís, 2009, 
p.161). 
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2009, p. 159-174)99, cujo tema foi “Empenhamento do Adulto – uma estratégia de 

supervisão?” e decorreu em simultâneo com a nossa investigação. 

Para as educadoras de infância através da avaliação diagnóstica, enquanto 

estratégia global de ação, foi possível sinalizar necessidades e preocupações dos 

pais, caracterizar o contexto, “ver quais os interesses das crianças, o seu 

envolvimento e áreas predominantes” (E5ALC). Ela contou também com o apoio e 

acompanhamento de uma Instituição de Ensino Superior cujo processo foi 

“rigoroso e flexível” (cf. O1ALC). 

O envolvimento de todos os intervenientes do processo educativo é apoiado por uma 

metodologia cuja abordagem é, por inerência, qualitativa, em que todos os atores 

“escolares” diretamente envolvidos com o contexto educativo do “O Vale” “cooperam e 

participam - educadores, crianças, pais, formadores” (PCE) (stakeholders). Com efeito, 

sendo a avaliação da qualidade100 uma tarefa valorativa’ (ME, 2009), a melhor forma de a 

executar é através do envolvimento activo dos participantes no processo.  

Neste sentido, da análise dos dados recolhidos inferimos que o processo de 

avaliação diagnóstica é entendido como algo feito “com” os participantes e não algo 

feito “aos” participantes, sendo estes chamados a participar nas diversas fases em que 

esta se desenrola: 

Temos a avaliação diagnóstica em que vemos, não só as áreas curriculares 

trabalhadas, mas também vemos o envolvimento, o bem-estar em cada uma 

destas observações. Nós pretendemos ver qual é a área em que a criança está a 

trabalhar, a área predominante ou as áreas predominantes, porque às vezes são 

duas e são ambas predominantes, como é o envolvimento, se eles estão 

interessados, se a atividade é dirigida ou se é de sua iniciativa, (…), ao nível do 

envolvimento e do bem-estar (E5ALC); 

 (…) fizemos a avaliação do contexto, fizemos entrevistas ao presidente da junta, 

ao nosso diretor executivo, (…) fizemos entrevistas aos pais e entrevistas às 

crianças. As entrevistas aos pais foram importantes e foram feitas por um 

                                                           
99

 Este estudo de caso encontra-se publicado pelo Ministério da Educação in Calheiros & Luís, 2009. 
100

 Designação utilizada no Manual do Projeto DQP (ME, 2009) 
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elemento externo, e isso é muito importante, dá-nos uma perspetiva do “como” 

(…) ; 

 (…) Fizemos isto tudo com as crianças, fizemos com o adulto (E1ALC). 

Depois, passamos a outro plano que foi o das observações das crianças e do 

adulto, e então como é que eram as das crianças? Nós construímos nessa altura 

uma ficha diferente daquela que vinha no manual, fizemos dois em um. Porque 

isto tinha duas. Portanto, a nossa ficha tem, deixe-me mostrar aqui, tem o 

envolvimento, tem tipo de iniciativa, tem as oportunidades educativas. Quer ver, 

olhe, (…) [a educadora mostra a ficha à entrevistadora], simplificámos porque 

isto foi dois em um, porque o manual só tinha duas (E1ALC). 

Os instrumentos utilizados para a recolha de informação, para além dos propostos 

no referencial do Projeto DQP, foram construídos pelas educadoras de acordo com as 

necessidades sentidas, adaptando, por vezes, a utilização de “ficha diferente daquela que 

vinha no manual” (E1ALC). Com efeito, os procedimentos utilizados na avaliação para o 

planeamento são resultado de um diagnóstico que recorre aos referenciais propostos 

pelo Projeto DQP, mas, por vezes, não na sua versão original, pois  entendem que não se 

adaptam às suas necessidades, ao seu contexto, à sua “realidade” e, por isso, as 

educadoras (re)constroem instrumentos, adaptam fichas e simplificam: 

 (…) No diagnóstico, (…) utilizamos coisas do DPQ e outras adaptando-as. Quase 

tudo foi adaptado. Algumas coisas consideramos nós e, depois, às vezes, 

mudamos as coisas e voltamos atrás, mas algumas considerámos nós que não se 

adaptavam bem à nossa realidade, à nossa maneira, ao nosso estilo, talvez 

também pessoal, porque há outras colegas que também fazem (E3ALC);  

Na avaliação para o planeamento as educadoras na sala de atividades do jardim de 

infância “O Vale”, integram dados e informações de ano anteriore – do grupo e cada 

criança:  

Nós trabalhamos com base em estudos já anteriores. Nós trabalhamos aqui, eu e 

a minha colega, já há vários anos, aqui juntas. Portanto, já tínhamos o estudo 

dos anos anteriores, já conhecíamos pelo menos metade do grupo. (…) já 
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tínhamos os estudos (…) Contamos sempre com os resultados do ano anterior. 

(…) Nós consideramos o processo individual do aluno, depois muito do que os pais 

respondem no inquérito, e depois muito do que aconteceu na escola e de como 

resultou durante o processo (E3ALC). 

Na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, esta não era aprimeira vez 

que se implementava o Projeto DQP, pois já havia sido implementado em anos aneriores 

e no presente ano escolar (2007/2008), estava a ser dada continuidade ao Projeto 

iniciado no ano escolar anterior (2006/2007). Referindo-se à implementação do Projeto 

DQP, a educadora afirmou:  

Esta não é a primeira vez o que fizemos [aplicação do DQP] e, portanto, estamos 

a dar continuidade, foi feita uma avaliação do contexto. Foi uma avaliação muito 

importante, foi nas dez dimensões do DQP, que envolve uma série de parâmetros 

que são importantíssimos e eu não me tinha nunca apercebido que tem 

importância. Aquilo está bem feito, [está] mesmo correcto, sobre o nosso 

conhecimento, porque o nosso pensamento, estrutura-nos de uma maneira que 

nós pormenorizamos tudo, é tudo visto ao pormenor, e que é muito difícil. O que 

é importante no projeto educativo, tudo, foi tudo (...)(E1ALC) ; 

No entanto, pelo facto de estar a ser desenvolvido o Projeto DQP, no presente ano 

lectivo, as educadoras entenderam que o mesmo não seria o suficiente para identificação 

da sua “realidade”, das suas crianças e do grupo. Por isso, na avaliação realizado no 

diagnóstico inicial foi criada uma estrutura base que apoiasse a construção da ação 

educativa. 

Fizemos o diagnóstico, este ano já achámos que precisávamos de fazer outras 

coisas no diagnóstico inicial, portanto, alargámos. Mas, isso não nos dá um 

conhecimento profundo da criança, nem do grupo, isto depois vai sendo 

construído. O que nós fizemos, eu e a minha colega, chegámos à conclusão que é 

assim: fazemos uma “estrutura base”. (…) Portanto, nós, logo no ano anterior, já 

sabemos dos meninos, fazemos um levantamento do grupo, da capacidade do 

grupo, do pequeno grupo ou do grande grupo. Caracterizamos sempre o jardim em 

si. Que jardim é este? E cada uma das turmas e cada uma das salas e há sempre 
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diferenças, uma vez uma sala que tem assim, a outra será diferente, forçosamente. 

E vemos que pais temos, que meninos temos (…) (E4ALC). 

Em suma, a avaliação para o planeamento na sala de atividades do jardim de 

infância “O Vale” inclui uma avaliação diagnóstica, que segundo afirmam as educadoras 

é “uma estrutura base” e “uma plataforma” (E4ALC) para a preparação e organização das 

atividades, que vai sendo alterada e preenchida de acordo com o que vai surgindo: 

“(…) é uma plataforma, que depois vamos saltando de acordo com aquilo que 

vamos sentindo do grupo, e portanto, temos aquele apoio, aquela estrutura que 

vai sendo preenchida de acordo com o que vai surgindo, daquilo que vamos 

sentindo que é necessário para aquele grupo de crianças e para aqueles 

momentos (E4ALC). 

Por conseguinte, a edificação da avaliação para o planeamento desenvolve-se 

integrando dados informativos relevantes de anteriores avaliações, nomeadamente, 

conta com contributos de anteriores avaliações do Projeto DQP, contributos das 

avaliações das crianças e a identificação das expectativas dos pais e das sua 

preocupações. Para as educadoras, algumas das etapas de preparação e organização das 

atividades reportam à articulação com o projeto educativo (PE) e ao plano de atividades 

(PAA), muitas vezes, são intenções, algumas vezes cumpridas, outras não. O significado 

atribuído à avaliação para o planeamento e o modo como esta poderá ser, ou não, 

objeto de implementação na sala de atividades no jardim-de Infância “O Vale” é 

entendido pelas educadoras como uma “filosofia”, um “modus operanti”:  

Achamos que não fazia sentido nós estarmos a planear coisas que não tinham 

significado, mas, também compreendemos que o agrupamento tem de ter uma 

estrutura, não é!  

E então é assim: em Setembro nós entregamos uma estrutura muito ampla do 

queremos fazer, da nossa intenção (...), aqui é nossa política a nível das 

educadoras é nossa filosofia, uma coisa diferente (E1ALC); 

Para qualificar, há várias etapas nesta planificação. (…) Por exemplo, em relação 

ao projeto do agrupamento temos um plano anual de atividades para ao qual 
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vai [essa planificação]. Há escrito uma planificação muito geral, tem a ver 

essencialmente com aquelas saídas que temos, e que portanto, têm a ver 

também com a organização do agrupamento, que o agrupamento tem de gerir, 

não é! A marcação de transportes, essas coisas todas (…) - Então é assim, 

planeamos isso e, às vezes, vamos lá olhar: “Vai lá ver se está lá no PAA”, porque 

têm de estar marcadas no PAA, todas as saídas ao exterior também, pronto. De 

maneira que, nós temos até isso já bem organizado. (…) - E então é assim: em 

Setembro nós entregamos uma estrutura muito ampla do queremos fazer, da 

nossa intenção, depois, o que acontece é que no fim do ano vamos ver quais 

eram as nossas intenções e o que é que fizemos e, vemos e achamos engraçado 

porque coincidem com as nossas intenções, ultrapassam as nossas perspetivas, 

são sempre ultrapassadas. Aquilo de facto é um esqueleto, muito esqueleto, não 

tem carne, não tem nada. (…) Eu não escrevo a planificação com as crianças, 

semanalmente. Semanalmente, eu e a minha colega combinamos as duas tudo, o 

que vamos fazer (E1ALC). 

Conforme referido no discurso da educadora, muitas vezes o planeamento é o 

resultado de uma avaliação e faz parte de um continnum, que muitas vezes é apenas uma 

estrutura de base, com intenções e intenções resultante do feedback sobre o que foi 

feito, sobre o que aconteceu, e que semanalmente vai (re)orientando a ação educativa, 

sobre o que de novo vai surgindo nas situações de aprendizagem e nas atividades 

realizadas. Semanalmente as educadoras reúnem, analisam o que aconteceu e procuram 

dar continuidade ao que fizeram: 

 (…) é à sexta-feira que planificamos para a semana seguinte, na base do que 

aconteceu já, sempre a dar continuidade do que fizemos, o que é que surgiu de 

novo (E3ALC). 

O modo como se organiza na sua práxis pedagógica em torno das Orientações 

Curriculares, a intencionalidade educativa que imprimem, surge espelhada na forma 

como encaram a educação pré-escolar e as suas finalidades. A planificação em Teia (cf. 

Figura 6), que utilizam, é uma das propostas apresentadas nas OCEPE (1997). A este 

propósito foi referido: 
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(…) no início do ano fazemos de acordo com o que sabemos dos miúdos, e 

sabemos dos pais, pronto. Fazemos essa grande planificação e daquilo que nós 

desejamos. E quais as finalidades que nós temos para a educação pré-escolar e 

aquilo que pretendemos trabalhar, não é? E fazemos essa planificação para o 

ano inteiro. E depois, então, é que subdividimos. Nós até temos uma teia que 

fizemos (…), depois essa teia serve para nos orientarmos, com as coisas chave, 

digamos assim, com as coisas chave que pretendemos trabalhar naquele ano 

(E3ALC). 

A relação da avaliação com o planeamento do projeto curricular da sala de 

atividades do jardim de infância “O Vale”, enquanto projeto orientador da ação educativa 

e mapa conceptual, incide no diagnóstico sobre os interesses das crianças e do grupo cuja 

base de elaboração tem um planeamento em teia (ME, 1997). A metodologia utilizada 

para a construção do projeto curicular, conforme referem as educadoras, dá a 

oportunidade às crianças, individualmente ou em grupo, de discutir em todos os 

possíveis projeto(s). Incorporando as ideias e as hipóteses formuladas, de forma a 

possibilitar a construção da ação educativa sustentada numa pedagogia de projeto (Katz 

e Chard, 2009), da qual sobressaem os interesses das crianças numa formulação de 

hipóteses de trabalho e não em formulação de objetivos previamente definidos.  

 (…) o nosso projeto vai sendo construído à medida e ajustado aos interesses das 

crianças; nós conhecemos o grupo mal, é evidente, estamos a começar, em 

Outubro, quem é que pode conhecer bem, bem, bem? (E4ALC) 

 (…) Sobre os acontecimentos que são mais significativos, no entanto, nós quando 

fizemos inicialmente, chamámos-lhe assim, vamos chamar ao nosso plano deste 

ano, ao nosso projeto “A crescer”. E começamos a fazer uma teia, podiam ser 

coisas que podíamos falar, e depois, com os estagiários também, começamos por 

ser só assim, quando começamos em Setembro “Como tu és? Quem és tu? Diz 

aos outros como é que tu és. Como é que eu sou? Como é que é a tua família?” – 

começamos a nos conhecer uns aos outros. Isso é a primeira coisa que fizemos, 

em Setembro. Isto é a metodologia de projeto que nós usamos (E1ALC); 

(…) Para irmos a casa do Bernardo. É um projeto, agora vamos lançar um projeto 

sobre isso. Esse projeto surgiu de uma conversa informal com uma criança, íamos 
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lá a casa dela, mas precisávamos de saber o percurso, solicitamos a colaboração 

da mãe dessa criança (E4ALC). 

 

 

Figura 6 - Planificação em TEIA  

 

Embora não se constitua como modelo pedagógico, O Projeto DQP, tem em si 

pressupostos específicos que fundamentam uma visão de qualidade pedagógica e “de 

qualidade de uma instituição educativa para crianças até aos 6 anos” (Folque, 2009, p. 

47). Neste sentido, o seu processo de implementação exige domínios de actuação 

educativa, cujo objectivo visa o alcance da qualidade pedagógica, consubstanciado numa 

intencionalidade das aprendizagens e numa adequada utilização de metodologias de 

trabalho no quadro de uma “pedagogia de participação”101 (Oliveira-Formosinho, 2007, 

2009).  

                                                           
101 Os processos principais da pedagogia de participação são a observação, a escuta e a negociação. 

As práticas desejáveis de observar, ouvir, escutar e negociar precisam estar situadas em um pensamento 

reflexivo e crítico sobre o porquê e o para quê dessa observação, escuta e negociação (Oliveira-Formosinho, 

2007, p. 28). 
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Durante a avaliação para o planeamento, as educadoras desenvolvem 

procedimentos do Projeto DQP necessários à sua implementação que dão origem a um 

plano de ação corporizado através das dez dimensões da qualidade. Esta dinâmica, que 

embora muito trabalhosa, permite elaboração de um fio condutor, que está sempre a 

lembrar as intencionalidades educativas em que se deve basear a educação pré-escolar, 

nomeadamente as propostas fixadas nas orientações curriculares para a educação pré-

escolar. A este propósito a educadora afirmou no seu discurso:  

(…) as dez dimensões vão-nos dando tudo para o nosso plano de ação. Isto dá-

nos muito trabalho. Mas, é muito engraçado e, quando nós nos apercebemos e 

vemos bem isto, (…) ele é um fio condutor que nos está sempre a relembrar 

sempre as intencionalidades, que nos está sempre a lembrar que temos que fazer 

isto, fazer aquilo. E isto é tão importante para nós e para nós conhecermos os 

meninos, e depois eu, na minha prática, eu já os conheço assim como a minha 

mão (…) (E1ALC). 

Os contributos da aplicação Projeto DQP são mencionados pela educadora como 

positivos, como promotores de mudança para as práticas educativas, para a observação 

das crianças e facilitadores nos momentos de indecisão. 

“(…) Tem-me ajudado muito. Porque é assim, eu sou uma pessoa tão insegura, 

tão cheia de dúvidas. (…) (E1ALC)  

(…) e, se não fosse o DQP, e esta prática de observação que ele depois nos 

imprime, obriga, e esta experiência do DPQ desde 2000, que nós temos começado 

este projeto, umas vezes mais, outras vezes menos, as dificuldades seriam 

maiores (EO5ALC). 

Em resultado da análise dos dados, a participação das crianças na avaliação, no 

planeamento das atividades aparece, por vezes, numa forma difusa. Embora 

subscrevendo a sua importância e assumindo-o como procedimento incrito no processo 

educativo, nem sempre isso foi objetivamente verificável.  

(…) As atividades são planeadas conjuntamente com as crianças tendo em conta 

os seus interesses.Eles são fundamentais, e depois, o que nos acontece, o que 
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acontece é assim, é que muitas vezes nós não temos nada planeado que vamos 

fazer. Com os miúdos costumamos planear, mas eu nem por isso (…), por 

exemplo, ali, naquela cruz, quando estamos, o que é que já sabíamos, ou que é 

que, por exemplo ali, pois aquele é em relação à avaliação, não dá. [a educadora 

aponta para um registo colocado na parede]. Mas o que é que nós [fazemos], o 

que é que nós vamos fazer “Querem fazer isto?”, nós estamos a planificar, quer 

dizer, não vamos escrever. Isso não, não vou escrever, não é! Não preciso, tenho 

muita coisa para fazer para além disso (E1ALC); 

(…) Fizemos isto tudo com as crianças, fizemos com o adulto. Já tínhamos feito o 

outro ano. Nós agora estivemos a fazer o plano de implementação de ação. 

Estamos mais adiantadas no DQP. Fizemos isto tudo com as crianças, fizemos 

com o adulto. (O2ALC).  

A preparação e organização das atividades está fortemente alicerçada na avaliação 

realizada para o Projeto DQP e nas dimensões da qualidade estruturantes do projeto. A 

abordagem democrática à avaliação da qualidade, que, assumindo ser uma tarefa 

valorativa, deve ser executada através do envolvimento activo dos participantes no 

processo, com recurso a estratégias conducentes à ação (ME, 2009). É de facto, 

concretizada através do envolvimento activo das crianças e das educadoras. A este 

propósito foi referido no discurso da educadora: 

(…) Já tínhamos feito o outro ano. Nós agora estivemos a fazer o plano de 

implementação de ação. Estamos mais adiantadas no DQP. Fizemos isto tudo 

com as crianças, Fizemos isto tudo com as crianças, fizemos com o adulto. (…) Já 

tínhamos feito o outro ano. (…), e nós continuámos a pormenorizar este plano de 

ação. Este ano pediram-nos outra vez e usámos as fichas todas outra vez, 

continuámos a usar estas fichas. (…) e este ano continuámos o plano de ação 

porque, depois, surgem novas coisas, nós temos feito os inquéritos, e fizemos um 

inquérito aos pais, que já tratámos (…) (E1ALC). 

As representações das educadoras sobre a avaliação realizada para a aplicação do 

Projeto DQP resultam em contributos significativos para a prática educativa, 

nomeadamente o conhecimento do contexto educativo, bem como a possibilidade de 

saber quais as preocupações e expectativas dos pais. A avaliação realizada possibilitou 
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também, a identificação de pontos a melhorar ao nível dos serviços de apoio familiar 

(e.g., almoços, cantinas e segurança). A este propósito foi afirmado no discurso da 

educadora:  

(…) As entrevistas aos pais foram importantes e foram feitas por um elemento 

externo, e isso é muito importante, dá-nos uma perspetiva do olhar dos pais, que 

nós ainda não tínhamos visto, e que, por esse meio, não dá para ver (…) 

Apareceram preocupações dos pais que tinham a ver com a segurança do jardim 

de infância, com o problema da cantina, dos almoços, pronto (E1ALC). 

 

2. A Avaliação e a Gestão do Currículo102 

2.1 A Práxis como Lócus de Avaliação na(s) Pedagogia(s) da Infância 

Na sala de atividades do jardim de infância “O Vale” acontecem muitas coisas ao 

mesmo tempo. As atividades são múltiplas e variadas enquanto algumas crianças 

trabalham acompanhadas pela orientação da educadora, outras brincam livremente nos 

espaços criados que replicam os contextos familiares e sociais das crianças. Os protocolos 

de observação registam esta diversidade de atividades que são proporcionadas (e.g., 

atividades de leitura e escrita, atividades lúdicas, livres ou orientadas, atividades de 

projeto, pintura, construções, etc). Os tempos de realização e as mudanças de atividade 

são, aqui, possibilidades disponibilizadas a todas crianças, sempre que estas o desejarem. 

As crianças podem circular livremente pela sala de atividades, comunicar, estabelecer 

momentos de interação e diálogo entre si, o que torna complexa, a tentativa de 

identificar e interpretar as referências ou modelos que caracterizem a prática educativa 

levada a cabo pela educadora na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”.  

A nossa análise, baseia-se nas orientações propostas por Zabala (2010) e tenta 

compreender a actuação da(s) educadora(s) a partir dos pressupostos103 em que se 

fundamenta a sua ação educativa. Definimos ação como “processo de tomada de 

                                                           
102

 Quotidiano – aquilo que se faz todos os dias; aquilo que se faz habitualmente; rotina diária 
(Vasconcelos, 1997, p. 117) 

103
 “Pressuposto” é o equivalente do alemão Voraussetzung (o que se estabelece de antemão) e do 

inglês assumption (o que se assume), que aparecem com frequência, Peralta (2005, p. 89). 
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decisões, baseado no processamento da informação que o professor realiza, 

interpretando os sinais que percebe na situação pedagógica, configurada pelo tipo de 

tarefa que o próprio professor propõe aos alunos.” (Gimeno, 1983, p.53) 

Com efeito, ao analisarmos a prática educativa identificamos no plano discursivo 

da educadora os “modos de olhar” a educação pré-escolar como “ um processo, um 

processo contínuo” (E5ALC), em que a sua ação não deve ser entendida como uma práxis 

cujo objeto visa o alcance de metas de aprendizagem compartimentadas, antes porém, 

deverá ser entendida como como o processo em que as crianças estão envolvidas para a 

aquisição de capacidades e confiança, bem como autonomia e responsabilidade. A este 

propósito afirma: 

“(…) não podíamos pôr nem metas104 para os três [anos], nem para os quatro 

[anos], coisas assim tão objetivas (…) a criança tem que ter confiança nas suas 

capacidades, tem que ter autonomia, tem que ser responsável, tem que gostar 

daquilo que faz, tem que gostar de si mesmo, mas, não com aquelas metas assim 

muito e, depois, conseguirmos fazermos assim as metas rígidas era muito … são 

muito latas, não é? [Educador A] – isso é um aspecto que, se fossemos nós a 

mandar, as metas do pré-escolar nunca seriam assim daquela maneira, daquela 

forma, mas pronto. (…) isto é um processo que vai sendo devagarinho, porque 

temos que sensibilizar muito bem a direcção executiva. Porque eles não sabem 

(…)(E5ALC)  

A relação entre a teoria e a prática preocupação consubstanciada na 

fundamentação das práticas educativas e da finalidade educativa, apresenta-se como 

eixo estruturante na percepção das situações, na definição de objetivos, na organização e 

aplicação de princípios e finalidades das atividades. A fundamentação para ação deriva 

da reflexão sobre a prática, da avaliação sobre a ação educativa realizada, porque, muitas 

                                                           
104

 Curiosamente, o Ministério da Educação publicou no ano de 2010 Metas de aprendizagem para as 
diferentes áreas e disciplinas dos três ciclos do ensino básico e, considerou-se necessário enunciar também as 
aprendizagens que as crianças deverão ter realizado no final da educação pré-escolar, reconhecida “como 
primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”. 
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre-escolar/apresentacao em 22 de Maio de 2011. 

Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação, emitiu um Parecer em que refere que este projeto, 
conceptualmente é ambíguo, pois o que se pretende é um referencial de aprendizagem em que as 
educadoras sustentem a sua ação educativa em referentes, e não o alcance de resultados ou metas de 
aprendizagem.  
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das vezes, é aí que encontram as respostas às suas necessidades. Uma avaliação e 

monitorização contínua no decurso das experiências e atividades configura-se como uma 

abordagem mais fidedigna e respeitadora do desenvolvimento das crianças (PortugaL & 

Leavers, 2010, p. 10). A este propósito foi afirmado no discurso da educadora:  

(…) porque nós muitas das vezes não sabemos dizer as coisas e ela fala, e, depois, 

encontramos e ficamos encantadas, ela fala. Olha ela deu-nos resposta aqui às 

coisas, a tudo, a Gabriela Portugal, mas isto eles fizeram no CNE e isto foi o 

relatório que elas fizeram. Repare naquilo que ela acha, eu até pus o que 

queremos para o pré-escolar:  

“se conseguirmos que as nossas crianças entrem no mundo escolar com uma 

auto-estima positiva, com o seu íntimo exploratório intacto, socialmente 

competentes, com uma versão alargada e compreensiva da realidade 

circundante, protagonistas de uma comunicação clara, e atenta, e autónomos e 

capazes de iniciativas criativas, genuínos nas suas atitudes base de ligação ao 

mundo, seguramente poderemos afirmar que estamos em presença de um 

cidadão emancipado” e, é isso a nossa finalidade educativa (E4ALC). 

Com efeito, a lógica de avaliação da ação educativa realizada pelas educadoras 

situa-se uma lógica de monitorização e acompanhamento no quotidiano das 

experiências/atividades e situações de aprendizagem em que as crianças se envolvem e 

participam. O modelo pedagógico adoptado, entendido numa perspetiva de ação e 

reflexão, com sistematização numa praxeologia, operacionalizado através de normas e 

procedimentos a seguir, de modo a obter maior eficácia (Silva, 2002, p. 251), foi 

identificado como um processo integrado, cujos os princípios e pressupostos educativos 

se inspiram em diferentes modelos curriculares de educação de infância, nomeadamente 

o Movimento da Escola Moderna, Reggie Emilia e High Scoope. Os dados obtidos 

revelaram alguma indefinição sobre um único modelo pedagógico, enquanto factor de 

sustentação da práxis (Formosinho, 1996). A este propósito foi afirmado: 

(…) Estamos fartinhas de pensar nisso e não consigo encaixar-me numa só. Nem 

eu nem ela [par pedagógico]. Estamos fartinhas de pensar. Olhe, eu revejo-me 

muitas vezes no MEM [Movimento da Escola Moderna], pelos instrumentos que 

usamos, nos momentos de avaliação, nos momentos de planificação, nos 

inúmeros instrumentos que usamos e temos muitos instrumentos com valores e, 
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revejo aí também nos momentos de planificação, e depois, também na avaliação, 

portanto, eu revejo-me no MEM, revejo-me por aí, também no Reggie Emilia, e 

ando por aí, e na interação que há com as crianças e, do que eles muitas vezes, 

paramos para pensar, em reunião, e falamos muito da nossa ação, e portanto, 

deparamo-nos por aí (…), e depois, também, no Reggie Emilia, nesse ambiente de 

bem estar, que toda a gente tem de colaborar para um objectivo comum. 

(…) Também achamos que há um bocadinho High Scoope nas áreas chave, nos 

cantinhos, é um misto, já analisámos, já pensámos inúmeras vezes, e tiramos um 

bocadinho de cada (…). Usamos muitas vezes as áreas chave para depois 

pensarmos e organizarmos em relação a cada criança, quando estamos a ver 

aqui este menino e vamos ver e muitas vezes usamos as áreas chave. O livrinho 

vermelho muitas vezes utiliza dependendo da aprendizagem (E1ALC). 

Com efeito, verifica-se que no que concerne à avaliação e a sua relação com a 

orientação do processo de ensino e da aprendizagem, na sala de atividades do jardim de 

infância “O Vale”, a educadora é a construtora e gestora do currículo (ME, 1997). As 

práticas de avaliação que monotorizam e acompanham o desenvolvimento do currículo, 

são um instrumento previlegiado de regulação contínua e sistemática na construção das 

“situações de aprendizagem”105.  

A presença de uma lógica de avaliação formativa enquanto “ideia de conjunto de 

práticas diversificadas, integradas no processo de ensino aprendizagem” (Parente, 2006, 

p. 25) procuram contribuir para que as crianças se apropriem melhor das aprendizagens 

curriculares. A educadora ao construir o currículo, escuta106 os saberes das crianças e as 

expectativas das famílias, servindo as orientações curriculares como “pontos de apoio”. 

Esta assumpção implica que a educadora crie condições para que as crianças aprendam, 

ou seja, que as crianças “aprendam a aprender”. A utilização da avaliação para 

                                                           
105

 Ou “situações didáticas”, designação utilizada por Perrenoud (1999, p. 14). 
106

 A escuta é um processo de ouvir a criança sobre a sua colaboração no processo de como-
construção o conhecimento, isto é, sobre a sua colaboração na co-definição da sua jornada de aprendizagem. 
Para além da discussão sobre os formatos de documentação da escuta, é importante aceder à compreensão 
holística e integrada da escuta. A escuta, tal como a observação devem ser um contínuo no quotidiano 
educativo, um processo de procura de conhecimento sobre as crianças (aprendentes), seus interesses, suas 
motivações, suas relações, seus saberes, suas intenções, seus desejos, seus modos de vida, realizado no 
contexto da comunidade educacional, que procura uma ética de reciprocidade. Assim, a observação e a 
escuta devem ser porto seguro para contextualizar a ação educativa (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 31). 
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providenciar feedback ao processo de ensino aprendizagem, e como tal ser possível a 

(re)orientação para a construção e gestão do currículo, vai conferindo “sentindo” e 

concretização duma “intencionalidade educativa” subjacente à ação educativa.  

A lógica de uma avaliação formativa de acompanhamento-ao quotidiano da ação 

educativa surge identificada numa perspetiva de ação versus regulação na construção de 

jornadas de aprendizagem (Oliveira-Formosinho e Parente, 2004). No entanto, salienta-se 

que a transdisciplinaridade com que as atividades são realizadas na sala de atividades do 

jardim de infância “O Vale” são, em si mesmo, um impedimento à análise parcelar e 

fragmentada do todo em que se revestem as análises dos processos educativos 

desenvolvidos nos contextos educativos da educação pré-escolar. Pois, só por 

alinhamento às propostas fixadas nas orientações curriculares para a educação pré-

escolar e o esquema de análise, préviamente definido, se apresenta de seguida, a gestão 

e construção do currículo identificado na sala de atividades do jardim de infância “O 

Vale”. Seguindo uma lógica de áreas de conhecimento e conteúdo curricular, bem como 

as estratégias pedagógicas que lhe dão sustentação, por forma a ser possível 

compreender o modo como os atores se organizam e vivenciam e utilizam a avaliação na 

construção de jornadas de aprendizagem nos diferentes domínios curriculares. 

 

2.2 A Gestão do Currículo e a Construção de Jornadas de Aprendizagem 

A categoria que designámos por “construção de jornadas de aprendizagem” 

procura identificar as práticas educativas e a função reguladora da avaliação, através da 

descrição de atividades pedagógicas nos diferentes dominios em que se increve a ação 

educativa na educação pré-escolar, ação essa que possibilita às crianças o “aprender a 

aprender” quer na forma de “conhecimento” e “saberes”, quer através da “aquisição e 

desenvolvimento de capacidades”.  

Estas “jornadas de aprendizagem” concretizam-se numa sequencialidade de 

atividades que se interligam, cruzam e sucedem. Parece-nos que o seu aprofundamento 

surge sustentado numa monitorização e acompanhamento, numa ação reguladora 

fundamentada numa intencionalidade educativa no quotidiano da práxis pedagógica que, 

na sua globalidade, dão sentido e finaldade ao trabalho realizado. A gestão dos processos 

de aprendizagem está organizada num ambiente facilitador entre as crianças, entre as 
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crianças e a educadora e entre educadoras, pois constitui, de per si um suporte curricular 

que aponta para uma abordagem sistémica e ecológica do desenvolvimento e da 

aprendizagem. As diferentes lógicas de ação identificadas constituem, um processo 

dinâmico de relação com os diferentes atores sociais envolvidos [crianças, famílias].  

No que concerne à área de expressão 

e comunicação, ao nível do domínio da 

linguagem oral e a abordagem à escrita 

foram identificadas atividades que 

fomentam a emergência da escrita, numa 

perspetiva de literacia enquanto 

competência global para a leitura no sentido 

da interpretação da “realidade” e de 

“saber”, ou seja, a compreenção pelas 

crianças para que serve a escrita, mesmo 

sem saberem ler “formalmente”. A 

capacidade da educadora escutar cada 

criança, valorizar a sua comunicação, a sua 

voz, fomentando o diálogo entre estas, 

facilita o clima de comunicação. Os 

protocolos de observação evidenciaram isso mesmo. As formas de promoção e 

alargamento do seu vocabulário, o prazer de lidar com as palavras em atividades 

implementadas diáriamente, durante a “Hora do Conto”, através da aprendizagem de 

rimas e lenga lengas, bem como através de poesias revelou uma preocupação pela 

aprendizagem literária, enquanto meio de descoberta da língua e de sensibilização 

estética. Segundo a educadora é “o despertar a curiosidade através do livro” (EO5ALC). 

No domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical foram 

observadas atividades de motricidade global, de motricidade fina, nos jogos de 

movimento, no jogo simbólico, no teatro enquanto meio de representação e 

comunicação. Atividades de pintura com a utilização de uma diversidade de materiais e 

texturas e também, o acesso à arte e à cultura através do escutar (atividade transversal), 

 

 

Ilustração 3 - Trabalhos realizados no âmbito das 
atividades de expressão (1) 
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o cantar, o dançar, a música e o movimento. A este propósito transcrevem-se excertos 

protocolos de observação:  

 

Ilustração 4 - Trabalhos realizados no âmbito das atividades de expressão (2) 

 

  

 

As crianças cantaram canções infantis, todas elas com muita mímica e recurso a 

linguagem gestual, acompanhando o ritmo introduzido pela educadora e 

acompanhando as letras das canções. Por vezes, uma das crianças ocupava o 

espaço central da zona de acolhimento e era essa mesma criança que perante o 

grupo cantava e actuava substituindo o papel da educadora (O2ALC); 

(…) A educadora introduziu uma nova canção, mas, antes, descreveu a “letra” 

como se fosse um conto, utilizou palavras do texto da letra da canção. Muito 

atentas, todas as crianças seguiam com o olhar os gestos e a expressão da 

educadora. Quando as crianças já conheciam e foram capazes de reproduzir a 

letra em palavras, a educadora introduziu a música e os gestos para 

reproduzirem (O3ALC). 

(…) Canções ritmadas intervaladas com lengalengas, que as crianças vão 

acompanhando ao longo da manhã. As crianças participam e envolvem-se 

reproduzindo a mímica e movimentos de cada canção. Este é um momento que a 

educadora aproveita para centrar o grupo com o mesmo foco de atividade e 
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exige que cada um abandone a sua atividade individual e participe 

colectivamente (…) (O7ALC). 

A transversalidade de um currículo integrador emerge também nas situações de 

aprendizagem que espontâneamente as crianças vão construindo, a partir das vivências 

do seu dia a dia. No domínio da matemática e das ciências, as noções e aestruração do 

pensamento, fundamentadas na vivência do espaço e do tempo, têm como ponto de 

partida das atividades propostas pelas educadoras, as experiências e as atividades 

espontâneas das crianças. A matemática, através de uma atividade experiencial inserida 

no ambiente natural do jardim de infância (O6ALC), é resultado das oportunidades que 

são aproveitadas, nos diferentes momentos que se sucedem ao longo do dia. As 

atividades desenvolvidas no jardim e na Horta, no espaço exterior do jardim de infância 

do Vale, reproduzem, com autenticidade, o contexto rural em que este espaço educativo 

está implementado. As atividades de jardinagem dão lugar a experiências em “contexto 

natural”. São atividades de ciências e matemática, inscritas nos princípios da 

aprendizagem activa, em que através da observação direta no ambiente natural e com as 

experências vivênciadas, as educadoras dão sentido à construção do currículo [Registo 

em suporte vídeo – atividades de Jardinagem] onde a presença da avaliação decorre 

implicitamente ao quotidiano da ação dinamizada. 

 

  

Ilustração 5 - Atividades de jardinagem na “horta” do jardim de infância “O Vale” 
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O protocolo de observação (06ALC) mostra:  

(…) A educadora reúne todas as crianças junto de si e explica que hoje tinham 

uma tarefa muito importante para fazer. Era dia de ir cuidar da horta e para 

além disso, tinha havido uma oferta muito especial. Uma antiga estagiária tinha 

vindo oferecer Girassóis para plantarem (…)  

Os materiais estavam arranjados. A enxada, os girassóis, o regador. Havia que 

preparar a terra para a sementeira. A educadora pediu ajuda à auxiliar, ela tinha 

mais jeito, dizia. Ao mesmo tempo que ia falando com as crianças e explicando 

alguns pormenores que estas iam questionando e relacionando com situações 

vividas nos seus contextos familiares. 

(…) Depois da terra preparada, e com vários buracos feitos na terra, havia que 

colocar os pés dos girassóis e, este é o momento em que a educadora aproveita 

para pedir ajuda a uma das crianças mais pequeninas para que esta a ajudasse a 

contar, pois não sabia se seria necessário fazer mais buracos para a sementeira 

(…). De imediato a criança acedeu. Mas, depois de contar até ao número sete, 

começou a hesitar. As outras crianças olhavam, como que a querer responder, 

mas a educadora não deixou e esperou que a criança pensasse e fosse capaz de 

continuar. Efectivamente, só foi possível ela contar até ao número dez. A partir 

daí a criança parou e disse que já não sabia mais. (…)  

Para premiar o esforço a educadora pediu a todas as crianças que dessem um 

salva de palmas à Cristiana (nome fictício), porque hoje ela tinha conseguido 

falar, e até tinha conseguido dizer o nome dos números [pela ordem correcta]. 

Recomeçando novamente, o grupo em uníssono fez a contagem dos girassóis a 

semear, e dos buracos em que se iam plantar. (…) Desta vez não estava certo. Era 

este, provavelmente o objectivo da educadora, porque durante este episódio 

olhou para o observador, como que querendo dizer isto está mesmo mal e é de 

propósito [pensou o observador]. “Então como é que vai ser?” e as crianças 

foram criando algumas soluções (…) 
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 Depois de distribuídos os pés dos Girassóis pelos buracos, havia que regar antes 

de serem tapados com terra. (…) A criança começa, mas hesitante, pergunta se é 

assim, (…) E diz-lhe que agora teria que por a planta direita, e em pé, para poder 

ser tapado com terra. (…) vai ter que sujar as mãos, pois iria tapar o pé do 

Girassol com as mãos. A criança parece não querer tocar na terra ou não estar a 

perceber, e a educadora diz-lhe: queres ver como é que eu faço? E exemplifica 

dizendo “eu costumo fazer assim, lá na minha casa faço assim, queres fazer? (…) - 

Agora são outros. E são chamados mais duas crianças a fazer a mesma coisa. 

Algumas precisavam de ajuda. Por vezes era preciso entregar uma pá para que as 

crianças conseguissem tapar os pés dos girassóis. A educadora reparava que 

alguns tinham dificuldade em fazê-lo com as mãos., mas, por vezes era o prazer 

de mexerem na pá (06ALC).  

Na área de conhecimento do mundo, as estratégias pedagógicas e de 

aprendizagem para o desenvolvimento científico foi identificado de diversas formas. A 

curiosidade natural das crianças e o seu desejo de saber e a manifestação e busca de 

compreender e dar sentido ao mundo que os rodeia é fomentada através das 

oportunidades de contactar com novas situações que são simultaneamente ocasiões de 

descoberta e de exploração. O que acontece no espaço exterior é reflectido e organizado 

no jardim de infância do Vale. Este contacto é proporcionado, como já referido 

anteriormente, com deslocações e visitas ao exterior através de experiências e vivências 

realizadas pelas crianças. Tomando como ponto de partida o que as crianças sabem, de 

forma a permitir o acesso a “realidades” que não se limitam ao mundo mais próximo, 

mas também pela criação de “centros de interesses para a investigação e descoberta” 

(05ALC). 
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Ilustração 6 – Registos de trabalhos realizados pelas crianças na área do conhecimento do mundo  

 Esta preocupação pela criação de centros de interesses que possibilitem a 

aquisição de conhecimento e de oportunidades para que a criança “aprenda a aprender” 

entre os múltiplos registo nos protocolos de observação, salientamos os seguintes: 

 (…) Em cima de uma das mesas estava um livro sobre as várias metamorfoses 

das borboletas. A educadora diz ao observador que era um livro pessoal, que 

todos os anos trazia [para o jardim de infância] “para que todos pudessem 

investigar as etapas porque passam as borboletas”. Fá-lo, porque sente que “é 

um livro muito apelativo aos interesses das crianças e vejo nele um centro de 

interesses para a investigação e descoberta”. Na capa do livro estão identifica as 

cinco etapas sobre as metamorfoses dos bichos-da-seda. O livro circula pelas 

várias mesas. (…) (EO5ALC); 

(…) E então, os ovinhos do ano passado são guardados e às vezes esquecemo-

nos, mas há sempre um que diz assim: vai lá ver na caixa. E eu vou ver à caixa e já 

tinham nascido. Em 4 de Março, já tinham nascido, os bebés. Também temos 

uma amoreira, que houve um ano que no dia da árvore pusemos, e vamos 

verificar logo, e coincide o nascimento dos bichos-da-seda com o rebentar da 

folha da amoreira. E isto é engraçadíssimo, parece que vai acompanhando o 

crescimento das folhas da amoreira com os bichinhos da seda o que é óptimo, 

porque cada vez temos mais folhas e cada vez os bichos comem mais. (…) E 

depois, começam a pôr os bichinhos na mão, a sentirem que são assim, e depois 

começam a ver a evolução, e é muito engraçado (EO5ALC). 
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A criação de oportunidades de aprendizagem que posssibilitem os saberes sobre o 

“mundo” através da ciência, da observação e investigação e a construção de conceitos, a 

propósito do espaço exterior para a jardinagem, foi desta forma relatado pela educadora: 

“O objectivo fundamental deste espaço prende-se com a observação e o 

crescimento das diferentes plantas e frutos, estimulando as crianças para a 

ciência, como fonte de descoberta e a sua importância com o meio ambiente que 

os envolve”. [No caso presente, os girassóis] a educadora levou as crianças a 

perceberem o “sentido” e “o porquê” do seu nome. Através da utilização de uma 

flor, o Girassol, foi possível trabalhar os conceitos de “temperatura”, 

“crescimento”, “Sol” e “Luz” (…). Iria ser tapada uma flor para não ter acesso à 

Luz Solar e, assim, seria muito mais fácil para todos compreenderem a 

importância da LUZ e do SOL para a vida das plantas. Gira+Sol. E porquê? Porque 

será que a planta se chama girassol? (Tema a ser explorado pelas crianças) 

(O6ALC).  

 No que concerne à área de formação pessoal e social, enquanto área formativa e 

socializadora e a sua relação com as práticas de avaliação, foram identificadas atividades 

que dão sentido e finalidade à construção de jornadas de aprendizagem. Assim, as 

relações e interações entre crianças e entre crianças e educadoras possibilitando que 

cada criança vá construindo referências que lhe permita compreender o que está certo e 

o que está errado, o que pode e não pode fazer, ou seja, que cada criança participe na 

vida democrática do grupo. A sua participação permite-lhe construir uma autonomia 

apoiada por regras elaboradas e negociadas entre todos e que por isso mesmo, são 

compreendidas e aceites, ficou evidenciada pelas propostas formuladas pelas educadoras 

para a aquisição de competências sociais, através dos papéis assumidos pelas crianças 

enquanto atores sociais, nos cargos de “Mediador” e de “Responsável” (O2ALC). Ao 

assumirem estes cargos, são criadas oportunidades de aprendizagem de vida em grupo, 

baseada na aquisição de um espiríto critico e de interiorização de valores, de regras de 

convivência democrática. O papel de “mediador” na gestão de conflitos e de 

“responsável” assumido pelas crianças, são aceites e respeitados por todas. A 

convivência democrática e a aceitação de orientações e regras negociadas entre as 
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crianças “mais velhas” e as crianças “mais novas” e desempenhadas por elas, surge 

retratada da seguinte forma no protocolo de observação O3ALC:  

(…) Começa-se a gerar pequenos conflitos entre as crianças e a educadora tem 

necessidade de intervir. O jogo dado à criança, momentos antes, pela educadora, 

despertara interesse a outras crianças, e gerara uma pequena discussão. Agora, 

todos queriam o jogo para si. As crianças começaram a zangarar-se umas com as 

outras. A educadora para resolver a situação chama uma criança para auxiliar e 

mediar o grupo, pela disputa pelo jogo e, assim, pode ser restabelecida a 

normalidade. Esta criança, das mais velhas, e bem conhecedora das regras do 

jogo, ensina e estabelece as regras para a sua utilização, e, isto fez com que, a 

partir daquele momento, todos ficassem mais calmos, aguardando um a um, a 

sua vez, para poder jogar (O3ALC). 

Uma avaliação contínua, sistemática e contextualizada ao quotidiano da ação 

educativa onde incluímos o “brincar” decorre entre as múltiplas linguagens que 

possibilitam a aprendizagem e o conhecimento das crianças ao mundo que as rodeia, 

possibilitando-lhes a construção de jornadas de aprendizagem. Esta relação ficou 

evidenciada, através das atividades lúdicas e exploratórias realizadas, vulgarmente 

designadas por “brincar”. Estas atividades, enquanto atividades não estruturadas, mas 

em que são utilizados materiais e equipamentos seleccionados intencionalmente e 

dispostos em áreas e espaços pré-organizados, como a “Casinha”, a ”Garagem”, entre 

outros. É possível às crianças interagirem e comunicarem entre si, sob o olhar atento da 

educadora. Decorrem naturalmente no quotidiano do dia a dia, em simultâneo com 

outras atividades dirigidas e estruturadas pelas educadoras na sala de atividades do 

jardim de infância “O Vale”, permitindo à educadora observar e registar 

comportamentos, diálogos, preferências e interesses das crianças. Nas suas brincadeiras, 

as crianças encontram as experências e aprendizagens pretendidas pelas educadoras nos 

espaços exteriores e na sala de atividades, com áreas construídas e definidas tão próximo 

quanto a “realidade” do meio ambiente familiar e da comunidade onde jardim de 

infância está inserido (rural). Brincar de forma imaginativa e agradável para as crianças, 

ajuda-as a pensar, a aumentar a sua capacidade de compreensão e interação, assim 

como a melhorar as suas competências (E1ALC).  
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O brincar enquanto “jornada de aprendizagem” possibilita às crianças serem 

criativas, explorar e investigar materiais, experimentar e desenhar e a testar as suas 

ideias e opiniões. Os protocolos de observação têm registado: 

(…) Enquanto algumas crianças ainda brincavam no recreio, um pequeno grupo 

de quatro crianças já estava na sala fazendo algumas atividades de 

recorte/colagem/escrita e investigação [trabalho projeto] acompanhadas pela 

educadora e seguindo as suas orientações. (…) Na área de expressões está uma 

criança a quem a educadora ajuda a equipar-se, vai fazer um trabalho com 

tintas. As crianças do grupo circulam pelo espaço da sala livremente e escolhem e 

trocam de atividade, interagem umas com as outras. (…) não existe a 

obrigatoriedade de regressar ao espaço de sala de atividades ao mesmo tempo. 

Enquanto alguns continuam no recreio, outros estão a continuar as atividades 

acompanhadas pela educadora (…)(O3ALC); 

 As crianças trocam livremente de atividade e brincam livremente. (...) Todas as 

crianças desenvolvem uma atividade pelas diversas áreas organizadas dentro da 

sala de aula, por vezes essas mesmas áreas são polivalentes. Há uma mesa de 

trabalho em simultâneo a ser utilizada como espaço de construção de jogos e 

espaço de manipulação de materiais como plasticina, colagem e enfiamentos (...) 

na casinha (O2ALC); 

(…) As crianças encontram-se no espaço exterior do jardim de infância. Correm e 

brincam e comunicam entre si livremente. Estão disponíveis "bancadas com água 

e areia" que podem experimentar e fazer experiências. (…). Há trotinetas, triciclos 

(O2ALC);  

(…) Há pequenos grupos que brincam nas áreas de expressões, com água e areia 

onde mexem e fazem experiências. Há crianças que correm à volta do jardim nos 

triciclos, outras fantasiam na casa gigante que se situa na frente do jardim de 

infância, por baixo das árvores, e também há crianças que brincam numa espécie 

de mini parque situado na parte da frente do jardim (O4ALC). 

Em síntese, podemos afirmar que a transdisciplinaridade com que as atividades são 

realizadas na sala de atividades do jardim de infância “O Vale” são em si, o resultado 
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direto de uma avaliação reguladora que monotoriza e acompanha a realização das 

atividades, que (re)orienta a ação pedagógica no momento em que esta acontece. É uma 

avaliação contínua, sistemática e contextualizada. A descrição dos dados recolhidos no 

que concerne à “construção de jornadas de aprendizagem”, impede-nos de realizar uma 

análise parcelar e fragmentada do todo em que se revestem as análises dos processos 

educativos desenvolvidos nos contextos educativos da educação pré-escolar.  

 

 2.3 A Participação das Crianças na Avaliação 

A participação das crianças no acto avaliativo incorpora também uma necessidade 

de compreensão dos saberes adquiridos numa lógica dos processos sociais em que as 

crianças estão integradas. A participação das crianças na co-construção e cooperação da 

ação educativa faz parte integrante dos procedimentos instituídos nas práticas 

educativas desenvolvidas na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, pelo que a 

participação das crianças no processo avaliativo é, em si mesmo, parte de um todo. No 

decorrer das observações, em contexto de sala de atividades e registadas nos protocolos 

de observação e nas notas de campo, os momentos de interação e de relações entre 

crianças e educadoras são centrais na dinâmica de ação pedagógica.  

(…) Participação das crianças no processo de auto-avaliação dos trabalhos de 

projeto realizados, através dos seus relatos e opiniões dão sentido e orientação 

ao seu processo de aprendizagem (…) (EO3ALC). 

A realização da investigação na sala de atividades do jardim de infância “O Vale” 

permitiu identificar a participação das crianças no processo de aprendizagem. A este 

respeito, verificou-se que assumem um papel primordial e de extrema relevância na 

construção do seu próprio processo educativo. Cada criança é confrontada com o apelo 

ao seu envolvimento e participação na dinâmica da ação educativa da sala de atividades, 

fazendo desta feita, com que cada criança assuma parte integrante desse processo, 

enquanto actor social e co-construtor desse mesmo processo.  

Os registos efectuados evidenciam o papel da educadora na promoção e criação de 

processos facilitadores de interação e participação entre as crianças, durante a realização 
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das atividades. As oportunidades de envolvimento, de comuninação, expressão e voz 

proporcionadas às crianças para a construção do seu próprio conhecimento evidenciam 

isso mesmo.  

O reconhecimento dos saberes e experiências das crianças, das suas perspetivas na 

vivência quotidiana e interesses expressos por si próprias fundamentam e dão 

sustentabilidade à prática educativa concretizada. A função pedagógica e reguladora da 

avaliação concretiza-se na monitorização e acompanhamento no quotidiano da práxis 

educativa, revelando ser uma oportunidade para a criação de situações de aprendizagem 

facilitadoras do envolvimento de cada criança. A escuta da sua “voz” e a sua participação 

e o envolvimento nas atividades implica um “olhar” permanente da educadora sobre os 

seus interesses e opiniões. A este propósito foi registado nos protocolos e observação:  

 “O GLOBO”, derivava “de um interesse especial que as crianças haviam 

demonstrado, e que por isso, ela resolvera responder a esse interesse e começou 

a explorar e a construir juntamente com o grupo um projeto a que chamaram 

Projeto “À Descoberta Do Universo” (O1ALC); 

 (…) As crianças são co-construtoras do seu próprio processo de desenvolvimento 

e aprendizagem: o cenário foi construído por elas, os adereços e disfarces, 

também foram construídos por elas, a reprodução dos sons das pancadinhas de 

Moliére e, (…) O guião para a representação da peça de Teatro foi, também, 

construído conjuntamente, entre crianças e educadores, e relaciona-se com os 

temas tratados anteriormente sobre a temática da alimentação (…) (O8ALC); 

Embora todas as crianças participem nas diversas atividades, pois segundo afirma a 

educadora “quase tudo é colectivo” (O3ALC), o seu nível de participação e de 

envolvimento é diferente. A diferenciação pedagógica e os ritmos de aprendizagem 

diferem consante o nível etário de cada criança, a conceção e organização dos grupos, o 

tipo de atividades propostas e também os materiais lúdico-pedagógicos a utilizar.  

 A educadora procura tornar “significativas” as aprendizagens, assim como garantir 

a satisfação da criança na concretização das atividades (…). A este propósitio a nota de 

campo da investigadora refere:  
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(…) hoje, existe uma multiplicidade de jogos em simultâneoa a serem 

manuseados e construídos pelas crianças: puzzles, jogos de raciocínio, de encaixe, 

de memória. Cada qual com o seu nível e patamar de dificuldade. Cada criança 

tem um jogo. A educadora atribuiu uma variedade de jogos diferentes. Os níveis 

de dificuldade também são diferentes. O Jogo como “andaime” para o 

desenvolvimento das capacidades é um recurso pedagógico utilizado pela 

educadora em todo o processo cognitivo: desde a memorização ao racíocínio 

foi(…) O nível de dificuldade varia de acordo com a idade das crianças. As 

crianças mais pequenas estão com o mesmo tipo de jogo, simplesmente, o grau 

de dificuldade é ajustado à sua capacidade e compreensão. (…) No quadro preto 

[ardósia] uma criança está a desenhar (…) (O8ALC). 

(…) As pequenas interrupções são permanentes, sendo preciso a educadora 

esclarecer e ajudar outras crianças que se mantêm em atividades diferentes 

[jogos de construção e de íman, pintura, recorte, desenho, …]. Ao mesmo tempo a 

educadora fala para o observador e diz-lhe que neste jardim quase tudo é 

colectivo. Quase todas as crianças participam na elaboração dos trabalhos 

colectivos, assim como, na sua preparação., no entanto, há que trabalhar 

individualmente também (O3ALC). 

Envolver as crianças em algo que lhes interesse, explorar o ambiente e tudo o que 

nele existe, encorajando-as a identificar tópicos relevantes a serem investigados, 

promover a sua participação com um papel activo e dinâmico, num espaço educativo 

como sistema flexível. É um dado observado durante a realização das atividades na sala 

do jardim de infância “O Vale”, concretizado através da dinamização e implementação de 

trabalho de projeto, enquanto parte integrante do desenvolvimento do currículo e 

estratégia de intervenção educativa. 

As educadoras assumem como proposta de trabalho pedagógico as metodologias 

da abordagem pedagógica do trabalho projeto, sendo esta, em simultâneo, uma 

estratégia de intervenção educativa e um suporte e/ou “andaime” para o 

desenvolvimento da criança e respetiva aprendizagem. Esta permissa encontra-se 

evidenciada pelo número de projetos realizados. A Figura 1 apresenta o quadro 
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identificativo dos trabalhos de projeto realizados e em desenvolvimento, no ano lectivo 

2007-2008, designado por “A TEIA”107.  

A articulação entre o projeto curricular com os projetos das crianças surge 

identificada na presente investigação por diversas formas. No plano discursivo pela 

educadora durante a realização das atividades e através das oportunidades criadas para o 

envolvimento das crianças e nas estruturas de relação/interpessoais progressivamente 

mais complexas, tendo em conta o desenvolvimento da criança. Salienta-se, entre outros, 

alguns dos registos dos protocolos de observação:  

Durante aquela manhã as crianças envolvem-se na construção de um Globo, 

manipulando materiais, construindo hipóteses, ideias e, dando forma e sentido 

ao projeto que estão a construir. Utilizam diferentes materiais, fazem registos, 

exploram. A educadora informa que este trabalho, que as crianças estavam a 

realizar, [referindo-se à mesa que se ocupava da construção do globo] derivava 

“de um interesse especial” que as crianças haviam demonstrado, e que por isso, 

ela resolvera responder a esse interesse e começou a explorar e a construir 

juntamente com o grupo um projeto a que chamaram Projeto “À Descoberta do 

Universo” (E1ALC); 

[um outro projeto] (…) Este projeto surgiu já desde a visita a casa de uma avó (…). 

É aquela senhora que tem os queijos. E isto vem no seguimento daquilo que 

devemos comer, e também, porque continuamos no seguimento do Projeto 

“Criança saudável, criança feliz”. É uma continuação do tema da alimentação que 

consideramos muito importante. Sensibilizarmos as crianças e os pais, e 

sensibilizamos “bem”, para uma alimentação saudável. Nós vamos fazendo, “um 

bocadinho aqui, outro bocadinho ali”. (…) Mas, de facto, as crianças, mesmo 

assim, não comem verdura. (…) Estamos a dar-lhe continuidade há três semanas, 

já temos trabalho com alguns produtos, alguns alimentos, e já na semana 

passada tivemos um teatro sobre este mesmo tema. Já fizemos o trabalho da 

azeitona e do olival, agora é sobre o leite (…) (EO9ALC). 

                                                           
107

 Designação utilizada por analogia a Vasconcelos (1998, p. 141), que significa planificação em Teia 
(conteúdos). 
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Ilustração 7 - Visita ao Olival - Atividade inserida no Projeto Alimentação Saudável 

 

Ilustração 8 – Trabalho realizado sobre a Visita ao Olival e o registo efetuado no Livro de Memórias  

 

 

2.4 Avaliação como Processo de Comunicação 

3.1 Os Momentos da Avaliação  

Os dados analisados revelaram práticas de avaliação que priorizam o apoio e 

acompanhamento das atividades no exercício efectivo de uma avaliação formativa 

reguladora que subsidia decisões e ações e encaminha para (novas) oportunidades 

educativas. As educadoras aludiram aos momentos de reflexão sobre as atividades 

realizadas como momentos de avaliação que dão a oportunidade a cada criança para se 

exprimir. Esses momentos ocorrem, preferencialmente, no final do dia ou no início da 

manhã, no decorrer do acolhimento, e também uma vez por semana para ser efectuado 

registo escrito para ser entregue aos pais. 
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Podemos dizer que os momentos que privilegiamos são os momentos de 

avaliação em grupo na classe e, também individualmente, dando oportunidade a 

cada um para se exprimir sobre o que entende sobre essa mesma avaliação. Os 

outros fazem-se porque tem que ser, mas também, é o resumo (E3ALC); 

As diferentes situações de comunicação em momentos estruturados e planeados, 

quer em grande grupo, no acolhimento pela manhã, quer em pequeno grupo, no 

decorrer das atividades repartidos ao longo do dia, são momentos que configuram 

processos de avaliação e monitorização do processo educativo realizado. Nestes 

momentos de avaliação, as educadoras sistematizam e avaliam os trabalhos 

anteriormente realizados e, por vezes, é dada orientação e indicações para poderem ser 

continuados e melhorados A avaliação para a comunicação operacionaliza-se através da 

construção de diálogos e narrativas que servem de feedback ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Por conseguinte, os momentos de avaliação e monitorização das atividades são 

utilizados pela educadora para troca de opiniões “entre” e “com” as crianças, de modo a 

perceber as suas preocupações e captar informações relevantes sobre cada uma e sobre 

o grupo no seu todo. Com efeito, através do envolvimento e da partilha dos saberes 

construídos por cada criança ou pelos grupos e no reconhecimento da criança como co-

construtora da sua própria aprendizagem por meio da sua participação activa. As 

educadoras proporcionam momentos de avaliação que são, em simultâneo, promotores 

de diálogo e participação. As atividades de rotina no quotidiano da ação pedagógica, 

como o arrumar dos trabalhos realizados, nas pastas e dossiês, a seleção dos trabalhos 

para o portfólio e a construção do livro de memórias são também momentos de avaliação 

e auto-avaliação do trabalho desenvolvido. Desta forma, as crianças manifestam as suas 

opiniões, revelam como viveram as experências e as aprendizagens e questionam sobre 

as suas interrogações. Apresentam-se de seguida alguns excertos do discurso das 

educadoras e algumas descrições registadas nos protocolos: 

Porque é assim, antigamente, quando acabavam um trabalho iam arrumar nas 

suas pastas que estão devidamente identificadas. Mas, muitas das vezes, eu não 

via e, eles também não, acho que é muito importante. E o facto de eles não 

arrumarem os trabalhos (…) vemos como é que ele fez, fazem comentários sobre 
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os trabalhos, e que trabalhos é que fizeram. Aproveito e comento com eles, (…) 

há crianças que fazem estes trabalhos que são, vamos lá, orientados. Não é? E eu 

gosto de saber. Chego ao fim da semana e vamos ver: para além destes que são 

orientados há meninos que não fizeram nenhum. Fizeram trabalhos, trabalharam 

na casinha, fizeram “faz de conta”108, mas, não fizeram pinturas, E isto é uma 

forma de eu avaliar e de eu ver e saber as preferências de cada um. Está a ver? E 

de eles próprios também saberem e participarem (…) Olha, não fiz isto nesta 

semana não trabalhei nesta área, trabalhei menos naquela e são momentos que 

posso completar aquilo que me pode ter escapado (E2ALC); 

(…) O que eu costumo fazer é isso. Esses registos todos. Primeiro todas as sextas 

feiras nós vamos arrumar os trabalhos. Para os colocar nas pastas. Umas vezes 

vamos mesmo só arrumar, outras vezes vamos falar sobre o que foi feito nessa 

semana. Então, as crianças manifestam-se sobre o que gostou e o que não 

gostou de fazer, umas vezes registamos, outras vezes fazemos desenhos sobre o 

que gostaram mais, mas, às vezes eles não se lembram. Por isso, este apoio deste 

livro faz-nos pensar. E olha, eles lembram-se [Livro de Memórias]; 

Umas vezes fazemos oralmente sem registar, outras vezes não. Desta vez, 

fizemos este assim porque fizemos com as estagiárias, utilizamos as fotografias 

para eles escolherem. Utilizamos estes registos de fotografia, outras vezes são 

áudio, não de vídeo (…) (E1ALC); 

(…) A educadora informou que era para a criança se ouvir a si própria nas 

atividades, e isso ia ser feito logo durante a parte da tarde. E também, para a 

criança verificar se tinha sido correcto ou incorrecto aquilo que dissera, seria ela 

própria a fazer a sua autoavaliação desta atividade. Também, conseguia 

identificar o que não tinha conseguido dizer e assim tinha oportunidade para 

aprender (…) (O8ALC); 

(…) E depois, fazemos com os meninos, às vezes, vamos buscar um grupinho para 

o portfólio, e os meninos fazem a sua própria autoavaliação, às vezes é 

                                                           
108

 No “faz de conta”, segundo Vygotsky (1994), a criança exercita as suas habilidades cognitivas, a 
memória, o pensamento lógico e a atenção. Este modo de brincar cria uma dimensão imaginativa na qual a 
criança usa a substituição das coisas em actos. O “faz de conta” é determinado social e culturalmente, pois 
brincando aos personagens da vida real, a cr descobre uma representação mental do papel social e das regras 
da sociedade.  
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individualmente, outras vezes por grupos. E mais, avaliamos sempre as 

atividades [no momento], e agora eles fizeram o teatro, e eles já se habituaram 

a ver o que está bem e o que correu menos bem e o que correu melhor e o que 

correu pior. No fim da atividade, o que é que acham? Como é que correu? E eles 

manifestam, e eles participam [eles] os próprios, normalmente, quero que sejam 

os próprios. Muitas vezes não sai nada e, os outros dizem “ai, mas olha eu não 

percebi nada”. (E1ALC). 

A relação entre a avaliação para a comunicação e a gestão do tempo educativo 

manifesta-se também, entre as atividades que decorrem e que têm, em geral, uma 

distribuição flexível, muito embora corresponda a momentos que se repetem com certa 

periodicidade e regularidade: acolhimento, recreios, tarefas atribuídas aos 

“responsáveis” (O1ALC). As crianças da sala de atividades do jardim-de-infância “O Vale”  

participam nos momentos destinados à comunicação e à gestão do tempo diário, 

normalmente, nos momentos do acolhimento pela manhã, tomam consciência do que foi 

realizado e distribuem tarefas necessárias à vida colectiva, condições da organização 

democrática do grupo, e em que o papel da educadora é fundamental. Aeducadora ao 

comunicar individualmente, ou em pequenos grupos, proporciona momentos de 

sistematização e análise e/ou reflexão sobre os trabalhos realizados, cria oportunidades 

de participação das crianças nessa mesma avaliação, ao mesmo tempo que cria 

oportunidades de desenvolvimento cognitivo e da linguagem OCEPE (1997, p. 37). 

Apresentamos de seguida um excerto de protocolo de observação que contempla o 

acolhimento pela manhã, onde a avaliação e a comunicação se intercruzam em 

narrativas sobre o trabalho pedagógico realizado: 

(…) As crianças estavam sentadas no espaço de acolhimento, todos sentados nos 

bancos encostados às paredes laterais e à janela principal, estavam em forma de 

assembleia de grupo, em U. Discutiam quais as tarefas que ainda, naquele dia, 

tinham que acabar, pois era sexta-feira e era dia com rotinas obrigatórias para 

fazer. Faziam um planeamento sobre a gestão do tempo para aquele dia. As 

crianças fizeram algumas sugestões que aeducadora foi confirmando a 

possibilidade, ou não, de se concretizarem. Como no caso da ginástica, porque, 

hoje, era sexta-feira, e, ainda havia muito, muito, muito que fazer. A aula de 

ginástica teria que se realizar como estava planeado. “Temos que acabar a 
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avaliação dos quadros, o Pedro e o Serafim têm que acabar o quadro e o Manuel 

ainda não o fez. Temos que lembrar e avaliar o que fizemos esta semana, (…), 

fazer o sumário, temos muito que fazer. Mas, agora vou ler a história. E começou 

(…) (O6ALC). 

A relevância que estes momentos de avaliação têm na “edificação” do processo 

educativo é manifestada também através do papel desempenhado pela criança. A 

criança enquanto actor social, reconhecida como sujeito de cidadania “activa” assume 

primordial importância. No discurso das educadoras, os dados recolhidos no estudo 

efetuado em 2007/2008 na sala de atividades do jardim de infância “O Vale” revelam 

que a criança assume uma importância significativa enquanto ator social, na escuta da 

sua “voz”, das suas opiniões e interesses, o que corrobora a presente e florescente 

sociologia da infância (Pinto e Sarmento, 1997; Sarmento, 2002, 2004, 2008a, 2008b; 

Ferreira, 2004; Sarmento e Cerisara, 2004). A perspetiva da criança como ator social, 

bem como a ideia de que em rigor não há infância, mas sim infâncias é colocada em 

evidência na voz das educadoras, tal como é concebida pela teoria de Vygotsky (1986; 

1991). A conceção de criança como ser social e cultural, que se desenvolve na interação 

com os outros e se apropria, nessa interação, dos instrumentos e signos que os outros 

seres culturais e sociais utilizam para mediar essa interação (Gaspar, 2005, p.47). É 

revelada pelas ações sociais que desenvolvem entre si, pela sua participação nas 

rotinas e atividades da sala e opinião sobre “as coisas”. Os momentos destinados à 

avaliação são ocasiões, na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, em que as 

crianças são reconhecidas como sujeitos com cidadania (Ferreira, 2008, p. 147), 

capazes de lhes permitirem fazer ouvir as suas vozes e serem escutadas, pois estão 

envolvidas e informadas sobre o quotidiano da ação educativa. A valorização atribuída, 

pela educadora, às opiniões das crianças é relatada da seguinte forma: 

(…) Valorizo, pela positiva completamente a sua voz. Para já, acho que elas 

[crianças] são valorizadas, são ouvidas. O seu conhecimento é importante. A sua 

palavra tem importância e mais, começam a aperceber-se que toda a sua ação 

tem efeitos também nos outros, e que têm que se envolver, empenhar para 

construir algo (E1ALC); 
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Com efeito, nos momentos de avaliação, a relevância atribuída às opiniões e a 

valorização da voz da criança, enquanto ator social, naquilo que são as suas formas 

comuns de agir a partir dos seus pontos de vista, pressupõe a escuta da criança, tal 

como propõe Ferreira (2008, p.151). Neste sentido, os dados recolhidos no decurso das 

observações realizadas na sala de atividades do jardim de infância “O Vale” permitiram 

identificar “espaços de tempo” e de “clima” para as crianças se exprimirem, 

comunicarem o que sabem, estabelecerem relações, colocarem hipóteses, questionar 

para descobrirem e “aprenderem”, e assim darem forma e expressão ao seu processo 

de aprendizagem.  

Estes momentos de comunicação são, ao mesmo tempo, momentos de 

avaliação. O acompanhamento do processo educativo faz-se, no decorrer da ação 

pedagógica, contextualizada ao momento e à experiência vivida pelas crianças, através 

das atividades e trabalhos realizados.  

Através destes momentos de avaliação e comunicação, a educadora procura 

dar sentido à aprendizagem das crianças, aos seus interesses, às suas motivações, às 

relações e interações, seus saberes, suas intenções, seus desejos, seus modos de 

pensar, criando oportunidades e ambientes de aprendizagem facilitadores do diálogo e 

da narrativa.  

A escuta da voz da criança109, como defende Formosinho et al. (2007, p. 28-29), 

enquanto premissa insubstituível de contextualização da ação educativa, revelou ser 

um princípio presente nos momentos de avaliação e comunicação, nos processos de 

interação estabelecidos. A educadora a este propósito refere no discurso: 

 (…) É importante que eles se comecem a aperceber-se que têm voz activa, que 

são eles responsáveis pelo seu próprio crescimento, que nós os ouvimos, que é 

importante a voz deles, mas que, também são responsabilizados por aquilo que 

fazem. Porque, o efeito do que fazem reflecte-se também nos outros. É esta a 

importância que dou à minha responsabilidade profissional, enquanta educadora 

da educação de infância (E3ALC); (…) é uma coisa encantadora, eles querem, e 

eles fazem perguntas, eles comandam-nos, nós andamos muito ao sabor do que 

eles querem, é muito engraçado (…) (E1ALC 

                                                           
109

 A escuta da voz da criança abre as portas da sala de atividades (Oliveira-Formosinho, 2009, p. 20) 
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(…) para mim é o encanto da educação é nós conseguirmos adaptar a nossa 

maneira de estar como educadores, o nosso método, aos interesses das crianças 

e ao grupo que temos, e ao que eles querem, isso é que é difícil. 

 O difícil é o ensinar o mais possível com o menos possível de ensino, e é isso que 

nós queríamos, era que as crianças aprendessem não tanto com que eu tivesse a 

ensinar, mas serem elas a construir o seu caminho, o seu conhecimento, a 

descobrirem. É mais difícil do que antigamente (E4ALC). 

 

Os momentos de comunicação e avaliação foram igualmente identificados em 

situações de partilha de responsabilidades e de gestão das tarefas. A elaboração de 

normas e regras, decorrem da vida em grupo e estão explicitadas e compreendidas pelas 

crianças. Estas normas indispensáveis à vida em comum adquirem maior força e sentido 

quando todo grupo participa na sua elaboração, bem como na distribuição de tarefas 

necessárias à vida coletiva (OCEPE, 1997, p.36), por exemplo, regar as plantas, tratar de 

animais, etc. “Os cargos desempenhados”, designação atribuída aos responsáveis em cada 

semana por tarefas atribuídas, é avaliado pelo grupo, nos momentos de assembleia 

[avaliação pelos pares]. Nomes e funções encontram-se afixados em quadros nas paredes 

da sala (O9ALC). É desta forma que as “tarefas” atribuídas, os “cargos” assumidos e o 

respetivo desempenho por cada criança, são objeto de apreciação e avaliação pelo grupo. 

A avaliação é feita pelo grupo no seu coletivo ao exercício desempenhado.  

 

Ilustração 9 - A identificação dos cargos e o quadro de registo a efetuar pelo responsável 

  

 

Com efeito, a aquisição de competências de cidadania e a corresponsabilização e 

participação na vida do grupo e da classe, através da elaboração de regras e normas 
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pelas crianças e a designação de tarefas a exercer, são elas próprias objeto de avaliação 

nos momentos de comunicação. O discurso da educadora a este respeito refere: 

(…) Quando eles vêm para aqui, para o acolhimento já isso está feito, porque há 

um responsável por isso, que semanalmente é definido. Há sempre um 

responsável. E depois, fazemos um gráfico [com a informação]. (….) Cada 

semana é escolhida os responsáveis pelas tarefas, que têm que executar. Há 

responsáveis pelos animais, há responsáveis pela rega das plantas jardim e dos 

morangos. Esta semana já viram o fruto disso, já comeram imensos morangos. E 

portanto, sempre seguindo as regras, fazendo a contagem, no mapa das 

presenças com as crianças que faltam, e ver os que vêm à escola, isto também é 

uma maneira de eles começarem a ter contacto com o mundo e saberem ver e 

contabilizar. Isto é uma iniciação à matemática (E2ALC).  

 

3.2 A Avaliação e a Construção de uma Pedagogia de Relação110 

A articulação entre as famílias e jardim de infância e a construção de uma 

pedagogia de relação é salientado pela educadora como uma estratégia pedagógica 

necessária: 

 (…) Vamos implicando os pais, para eles participarem connosco com dados que 

possam ter, ideias que tenham, sugestões. Para eles nos darem feedback do que 

aconteceu lá em casa, e também sugestões para trabalhos futuros. E para 

vermos bem como vai o projeto [projeto curricular] a decorrer, e depois nas 

reuniões de pais apresentamos [os dados recolhidos] e eles valorizam imenso. A 

fotografia e a imagem são fundamentais para os “espicaçar” para os despertar 

(E3ALC). 

(…) a implicação da família no trabalho do jardim de infância é para eles 

estarem por dentro dos assuntos e bem, porque senão! Vamos aqui dizer: 

“Começamos o projeto sensibilização de arte com o pintor espanhol Miró, e eles 

não sabem quem foi Miró. Assim já sabem quem é. E então quando lhes falam 

sobre o assunto, o pai, ou a mãe ou a avó, a família tem conhecimento também. 

                                                           
110

 O termo relação entendido como envolvimento parental e das famílias 
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E isto é uma forma dos implicar na vivência do jardim de infância (E2ALC); em 

termos de divulgação da nossa ação(…) (E3ALC). 

 

3.3 A Comunicação da Avaliação 

Foram identificados procedimentos no que reporta à formalização da avaliação 

enquanto prática formal e de comunicação e prestação de contas (accountability), 

enquanto resultado final do processo de ensino e aprendizagem. No discurso das 

educadoras, estes são momentos de comunicação pontual, situados no final do ano 

escolar ou do trimestre. São o resultado das informações obtidas no decorrer da 

avaliação contínua, sistemática e contextualizada ao quotidiano da ação pedagógica.  

A comunicação da avaliação destina-se às famílias, aos órgãos de gestão e 

administração do agrupamento de escolas a que pertence o jardim-de-infância “O Vale”, 

e ao sistema educativo, nomeadamente quando se trata de projetos de âmbito nacional, 

desenvolvidos a partir de ações propostas pelo Ministério da Educação.  

Quando foi solicitado às educadoras que identificassem os momentos destinados à 

avaliação, estes momentos foram assinalados com base em procedimentos formais 

associados às práticas instituídas no ensino básico, ou seja, aos momentos que são 

implementados ao nível do agrupamento, nos restantes níveis de ensino. Foram 

assumidas conceptualizações que perfilham rotinas padronizadas com a avaliação formal, 

consentâneas com o primado da avaliação sumativa e com a prestação de contas. A 

criação de tempos próprios para a prática de avaliação de acordo com estes 

procedimentos foi, desta forma descrita:  

No final dos três períodos fazemos a avaliação, fazemos um resumo, fazemos 

uma avaliação formal escrita. No final do ano fazemos uma reunião, uma 

também em conselho de docentes também, (…) Pronto, em conselho de docentes 

criámos uma folha de avaliação, porque o nosso presidente gosta que todos os 

jardins tenham um documento idêntico, quer dizer, se vamos formalizar a 

avaliação, porque não havia momentos de avaliação formais, destinados para 

nós para o pré-escolar, ele criou-os. Há três dias destinados em cada período 

para isso, é no período da tarde, ele deu esses dias, e então, ele destina esses três 
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dias, só da parte da tarde, os meninos não vêm, só aqueles que têm o 

complemento de apoio à família, aqueles que não têm com quem ficar. No fim de 

cada período há três tardes que nós estamos aqui a receber os pais, até à hora 

que for preciso, pode ser até às oito da noite, depende, e se houver pais até às 

oito da noite, é até às oito da noite que nós estamos (E3ALC). 

A avaliação de projetos desenvolvidos sob a égide do Ministério da Educação, nos 

Jardins de Infância integrados no agrupamento ou de âmbito de programas 

nacionais são, igualmente, objeto de avaliação (…) iremos ver os projetos como é 

que os desenvolvemos este ano (…) tivemos projetos comuns, como o Projeto da 

Leitura do Plano da Leitura, e vamos avaliar como decorreu, o que é que foi feito 

em cada jardim, se cumprimos ou não aquilo que pretendíamos. Nesses 

conselhos de docentes avaliamos, também nessas mesmas reuniões de conselhos 

de docentes (E3ALC). 

 

3. A Documentação da Avaliação 

3.1 A Recolha de Evidências  

A prática de registo em que as educadoras se apoiam para evidenciar as 

aprendizagens é realizada segundo as propostas do Projeto DQP, em fichas de 

observações111, (e.g., Ficha de Observação do Envolvimento da Criança). Com instruções 

para a sua realização, em sessões (manhã ou tarde) de dois minutos, mas não 

continuamente, em que o “envolvimento”112 é registado numa escala de indicadores (e.g., 

concentração, energia, complexidade, criatividade, expressão facial e postura, 

persistência), segundo os autores do Projeto o “envolvimento é considerado uma 

qualidade humana” Oliveira (2009). 

Além dos registos efectuados em instrumentos para a aplicação do Projeto DQP 

foram também identificadas outras tipologias de instrumentos para recolha de 

                                                           
111

 Deve salientar-se a importância de realizar observações objectivas para que se constituam num 
meio eficaz para desenvolver a qualidade da prática (Pascal & Bertram, 2009, 128). 

112
 O manual a Escala de Envolvimento para Crianças Pequenas (LIS-YC), concebida pelo Professor 

Ferre Laevers para o Projecto EXE, Leuven, Bélgica (Laevers, 1994), é sempre referida pelo título de Escala de 
Envolvimento da Criança (Bertram & Pascal, 2009, p. 128). 
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evidências: i) grelhas de registo, ii) diário de registo, iii) checklists, iv) íncidentes críticos, 

v) “folhas”113 para o portfólio, vi) registos em suporte fotográfico e, vii) em registo de 

vídeo.  

A importância atribuída ao registo através da imagem é reconhecida pela 

valorização que as “fotografias” assumem para a comunicação e promoção do 

envolvimento parental e potencialidades em transmitir informação às famílias (EO4ALC). 

As observações realizadas na sala de atividades registam o uso da máquina fotográfica, 

frequente, e nas palavras da educadora a máquina é um instrumento que não prescinde 

no dia a dia (cf. nota de campo). Adiante apresenta-se um excerto de entrevista que 

expressa isso mesmo: 

 (…) Também utilizamos imenso a 

fotografia, utilizamos o vídeo, porque é 

engraçado nós na filmagem apercebemo-

nos de coisas que no momento não nos 

apercebemos. Com a nossa prática, tão 

envolvidas que estamos nem damos por 

isso, e viciadas que estamos, porque nós 

somos um bicho de hábitos. Muitas vezes 

fazemos as coisas e não reflectimos 

exactamente, e depois, ao ver no filme, 

mesmo acabando de fazer as coisas.  

A regulação da atividade educativa é concretizada através da auto-avaliação da 

educadora que a este propósito refere: 

Reflectindo é diferente, reflectir sem nada e reflectir a ver o filme é 

completamente diferente. Apercebo-me de coisas, que não me apercebia antes. 

As tecnologias de informação são um recurso para os registos da nossa prática 

educativa. (…) E também quando se desenvolvem os projetos vamos fazendo 

registos, vamos fazendo folhas para o portfólio, e vamos desenvolvendo o 

projeto, com as aspirações, com as hipóteses que eles vão lançando, e registamos 

                                                           
113

 Designação utilizada pela educadora 

 

Ilustração 10- O registo de observações 
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também no portfólio de cada um, ideias que eles vão dando, a forma como 

relatam os acontecimentos de fim-de-semana, ora escrevendo textualmente 

aquilo que eles dizem exactamente, ora fotografando (E3ALC).  

A valorização dos registos das experiências de aprendizagem em que as crianças 

participam, o seu envolvimento e participação é expressa no discurso das educadoras, na 

forma como de eles fazem uso. Os registos individuais nas palavras da educadora são 

para: 

 “o trabalho tomar forma, e auxilia-nos para avaliarmos o que fazemos e até para 

eles dizerem: “olha como eu fazia estes bonecos e agora já sei fazer melhor” ou 

como avaliação das crianças, para ver o portfólio, para ver o seu percurso, e 

outras coisas do momento. (…)  

(…) Eu até consigo ver com estes registos individuais aquilo que eu preciso de 

trabalhar mais com eles. Ou, o quê que o João ou o Pedro precisa para ir mais 

além, para eu o motivar. Coisas tão simples que eu, por exemplo, tenho uma 

garota que entrou há dois meses no jardim de infância e não quer ainda 

participar quase em nada da vida jardim de infância. Lembro-me de um momento 

que por exemplo, hoje pela primeira vez o movimento que fizemos na entrada 

(…), coisas tão simples como esta. Como é que eu hei-de fazer para que ela 

participe. [Questiona] E portanto, a avaliação para mim é fundamental. (E1ALC). 

A recolha de evidências para documentação do processo educativo foi registada 

nos protocolos de observação. Apresentamos um desses registos: 

A educadora faz registos fotográficos para o Livro de Memórias (afirma); bem 

como gravação para a criança se ouvir a si própria e poder fazer a sua 

autoavaliação (…) Durante o teatro havia um entrevistador [educador estagiário] 

que ia questionando os entrevistados [atores] e os seus diálogos relacionam-se 

todos com temática que ali estava em questão: a alimentação / alimentos. Para 

finalizar o diálogo, o entrevistado tinha que conseguir identificar sempre o 

alimento no seu grupo respectivo e as características próprias desse mesmo 

alimento. Enquanto o teatro decorreu a educadora foi fazendo alguns registos 

fotográficos. Ao mesmo tempo que segurava um microfone [era um gravador 
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pequeno]. Foi aproveitada a oportunidade para gravar em registo áudio e vídeo 

os diálogos estabelecidos (…)(E5ALC). 

Na perspetiva das educadoras do JIV, a recolha de informação para a 

documentação do processo educativo desenvolvido com as crianças, serve para encorajar 

uma prática pedagógica reflexiva e democrática de partilha e articulação com as famílias. 

Este entendimento ficou registado no excerto da entrevista em que a educadora 

respondeu à questão sobre o modo como se organizavam para o fazer o registo do 

processo avaliativo desenvolvido:  

Escrevemos. Registamos. No Projeto DQP das diversas fases como correu, 

pensamos que devíamos ter feito melhor e que podíamos melhorar, e depois, com 

a planificação do projeto fazemos aquele plano. Depois fazemos de acordo com 

as OCEPE, daquilo que lá está e escrevemos. Fica registado sempre, não fica na 

cabeça só. Às vezes é mensalmente, outras vezes é semanalmente, mas fica tudo, 

tudo, tudo registado, com os objetivos que planeámos e não fica só na cabeça. 

Nós, é assim, temos aquele projeto grande inicial que é assim fininho, mas depois 

vou complementado com o que vamos desenvolvendo dos anos [idades das 

crianças], com o que correu bem com o que correu mal, e vamos fazendo as 

adaptações e vamos fazendo, preenchendo, “faz de conta” que temos um 

quadro, um puzzle grande com as peças aqui, outra ali e, outra ali, e depois ao 

longo do ano vamos completando o puzzle todo. (…) É assim que fazemos, vamos 

preenchendo e vamos melhorando, modificando, alterando (E3ALC). 

 

3.2 A Observação 

A recolha de evidências através da observação,114 entendida como procedimento 

de recolha de informação da realidade que se pretende descrever e analisar (Santiago & 

                                                           
114

 A distinção entre as observações aplicadas pelo Projecto DQP, em que são aplicadas escalas de 
envolvimento, interação e de autonomia (Laevers, 1995; Oliveira-Formosinho, 2009ª, 2009b), com níveis pré-
estabelecidos são, tal como afirma Dalberg, et al (2007, p. 191) “observações de crianças” que previamente já 
estão determinadas e produzidas a partir de padrões, estilos, e níveis de desenvolvimento. O enfoque dessas 
observações não são os processos de aprendizagem das crianças. Pelo contrário, a “observação” das crianças 
mencionada pela educadora não é documentação pedagógica. O enfoque colocado nas observações como 
prática de recolha de informação, não tem em vista uma categorização ou classificação, em relação a um 
esquema geral de níveis de estágios de desenvolvimento. A observação como processo de descrição das 
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Lukas, 2004, p. 211), bem como a utilização dos procedimentos e instrumentos propostos 

pelo Projeto DQP, foram registados nos protocolos de observação. As vantagens da sua 

utilização, como fonte de informação e documentação pedagógica privilegiada, através 

das evidências recolhidas (e.g., fotografia e vídeo) e a natureza “objetiva” e “real” das 

experiências de aprendizagem em que as crianças participam, parecem ser valorizadas 

pelas educadoras. No conjunto de trabalhos realizados e das “narrativas pedagógicas” 

construídas, colectivamente e individualmente, esta prática de recolha de informação e 

de documentação está presente (O8ALC) (O5ALC). Transcreve-se um desses momentos 

registados nos protocolos de observação: 

(…) A educadora continua a fazer mais alguns registos sobre a atividade de 

algumas crianças. Toma notas em papel, tira algumas fotos. As crianças mantêm-

se na sala com jogos de escolha livre, no computador e em atividades de 

expressão plástica (O5ALC); 

 (…) A educadora deixou, por minutos, as crianças manusearam e pensarem se 

seriam, ou não, capazes de fazer o jogo sozinhas. (…) precisam de algum 

acompanhamento, por isso, é necessário que uma das educadoras estagiárias se 

vá sentar junto das crianças para ir dando algumas pistas, para que estas 

comecem a avançar no jogo. De imediato, a educadora informa que vai fazer 

algumas observações [Projeto DQP] e afasta-se (O8ALC); 

(…) A educadora olha o grupo em geral e repara que há duas crianças sem 

estarem ocupadas. Convida-as a fazerem uma pintura. Estas aceitam de 

imediato. Durante alguns minutos ficou junto delas dando-lhe pequenas 

orientações, de como fazer, e o que fazerem. Ao mesmo tempo que conversa com 

estas duas crianças e lhe dá indicações, faz alguns registos no seu caderno de 

notas, refere ao observador, como que querendo justificar o que estava a fazer, 

observações (…) (O8ALC) 

                                                                                                                                                                  

experiências em que a criança participa, situa-se ao nível da avaliação da aprendizagem e das estratégias 
pedagógicas utilizadas pela educadora como forma de evidenciar o processo educativo vs aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças. 
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(…) A educadora realiza anotações escritas. Informa o observador que são 

registos semanais para o Projeto DQP, preenche alguma documentação, faz 

observação formal [às crianças seleccionadas para o projeto] e fotografava as 

atividades em que as crianças se encontram a realizar (O5ALC). 

 De forma explícita a educadora no seu discurso afirma que utiliza procedimentos 

de observação e registo na avaliação das crianças, valorizando esta prática como um 

beneficio para as “imagens” que se tem das crianças. A sua utilidade pode servir para 

“ver como é que eles trabalham, nesta e naquela área” (E2ALC), ou para “mostrar as 

evidências daquilo que ele é [são]” (E5ALC), são o feedbak como “espelho” das 

aprendizagens. Serve também para identificar o nível da participação nas experiências e 

nas atividades. A prática de observação, os seus benefícios e a necessidade da sua 

utilização, bem como o respectivo registo da informação recolhida, enquanto estratégia 

pedagógica, foi expressa da seguinte forma: 

Tem muito de benefício porque também dá uma imagem do trabalho, ao mesmo 

tempo também dá uma imagem do que os meninos pensam, dá para eu ver 

como é que eles trabalham, nesta e naquela área porque eu agora já faço de 

acordo, por exemplo, penso e já faço: vou ver este menino nesta e nesta área. Já 

me aconteceu eu não conseguir observar nunca um menino, por exemplo, no 

“faz-de-conta”. Aquele menino nunca brincava ao “faz-de-conta” (E2ALC); 

(…) hoje, vou observar aquele menino, depois fazemos outros registos em que 

paramos mesmo, por exemplo, (…) Hoje, vamos observar aquele menino, às vezes 

fazemos observação assim por tempos, ora, vamos observar 5 minutos agora, se 

daqui a uma hora for o que estiver decidido, são observados outros 5. Ou, vou, 

daquilo que tenho, do conhecimento dos meninos, daquilo que tenho, vou 

retratá-lo, mostrar as evidências daquilo que ele é. E, é aí, por exemplo, aquele 

menino gosta muito de jogos de matemática, vou observá-lo, ele a fazer. Ou é um 

menino que tem dificuldade no “enfiamento”, vou observá-lo enquanto ele está a 

fazer essa atividade. E, depois, isso dá-me uma imagem das diversas evidências 

daquele menino. Ele é excelente a matemática e tem dificuldades na motricidade. 

Pronto, e eu, então, pretendo fazer observação nessas duas áreas. E também, às 

vezes, opto por isso (E5ALC). 
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Este relato é um relato só da observação. Fazemos isto para o DQP e é uma 

amostra; agora eu e a minha colega costumamos fazer sempre isto, porque nós 

precisamos muito disto, porque temos que fazer um diagnóstico das crianças logo 

no início do ano, para sabermos o quê que achamos, para fazermos o 

diagnóstico, e dizemos “tu sabes tanta coisa diz-me lá o quê que sabes”, e eu vou 

registar o quê que ele sabe, não é? E depois disto, o quê que nós achamos. As 

outras crianças também têm que ter registo (E1ALC); 

(…) ao nível das aprendizagens dos alunos, das competências que eles vão 

adquirindo vamos fazendo nas observações (…) (E3ALC; 

 (…) e então, como são quatro momentos com as crianças, e depois combinámos, 

eu e a minha colega, seria mais na área do raciocínio, matemática ou 

matemática e resolução de problemas, na expressão plástica, outro no “faz de 

conta”, e outro na expressão motora. Quer dizer, observamos todos, mas, mais 

naquelas áreas, porque depois, como estão todas interligadas, depois 

conseguimos observar tudo. A linguagem, a comunicação, tudo, a expressão 

verbal, a expressão dramática, isso tudo também conseguimos, mas, temos assim 

quatro momentos e, temos que escolher bem. Agora, desta vez é assim [este ano 

escolar] (E5ALC). 

As observações para o Projeto DQP foram descritas da como um processo difícil e 

moroso. Tendo em consideração que no presente ano lectivo a observação das crianças 

incluía, também, gravações em vídeo. A este propósito a educadora referiu: 

 (…) este, ano com as filmagens, foi muito difícil. Eu prefiro isto mais simples, sem 

filmagens, mas nós queríamos implicar as estagiárias para as treinar. (…) 

Fizemos primeiro em Outubro um diagnóstico, e agora fizemos a 1ª observação, 

em Abril vamos fazer a 2ª, e depois é que vamos fazer a última e saber (E1ALC); 

(…) [As observações para o DQP] A criança é observada durante dois minutos, 

dois mais três, porque nós filmamos. Este ano nós filmamos. E portanto, são 

dois, mais três. Dois minutos nós filmamos, e depois temos mais três minutos a 

observar. (…) O tipo de atividade, se era livre ou se era orientada. Em que área é 

que era. Se era expressão dramática, expressão plástica, expressão escrita, (…), 

depois, o nível de envolvimento da criança observada, e isso é aquela que é 
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necessário um treino. E isso é muito engraçado e muito discutível, que tem a tal 

escala. É a escala que tem o nível de envolvimento, a tal do Leavers115, e que tem 

níveis: nível de 1 – não há envolvimento, a criança não tem envolvimento (…) 

(E1ALC) 

O rigor e a objectividade com que as observações devem ser realizadas na 

aplicação do Projeto DQP, estão claramente expressas no plano discursivo da educadora, 

quando afirma: 

Nas outras [observações para o DQP] eu procuro não inferir. Nas outras eu 

procuro fazer uma descrição isenta, sem dizer o que acho e o que não acho. 

Exemplificou: “E está na aula de movimento e não gosta destes momentos, mas é 

uma criança muito alegre. Este é um espaço para poder extravasar a sua 

energia”. Isto eu digo para a mãe. Ou, se por acaso não for mãe, eu sei que isto é 

preciso dizer a esta criança. (…) E, eu sei que tenho que dizer aquilo, mas isto não 

interessa nada numa observação em que eu estou a ver outras coisas (E1ALC). 

 

 3.3 A Construção de “Narrativas Pedagógicas” 

A construção de “narrativas pedagógicas “ que documentam o processo educativo 

foram identificadas como sendo o conjunto de trabalhos realizados em cooperação entre 

educadoras e crianças. Destacam-se, entre elas, o livro de memórias, os portfólios 

individuais das crianças, a pasta pedagógica, bem como os trabalhos colectivos expostos 

nos placardes e nas paredes da sala de atividades, em posters e quadros. Estas 

“narrativas pedagógicas” apresentam objetivos e finalidades distintas. A pasta 

pedagógica reúne o conjunto de informação e de trabalhos realizados ao longo de cada 

semana. Tem como objectivo uma informação e articulação com as famílias, sobre todo o 

trabalho realizado e a apresentação das temáticas que estiveram no cerne das atividades, 

                                                           
115

 A proposta de análise dos processos faz-se em torno do envolvimento da criança (Leavers, 199b) e 
do empenhamento do adulto (Leavers, 1994ª) e da target (criança-alvo). Em conjunto estes três instrumentos 
permitem analisar o envolvimento da criança nas experiências de aprendizagem e o estilo de interação que a 
educadora utiliza no apoio ao desenvolvimento dessas experiências, cuja amplitude pode analisar-se com a 
target. Ao nível dos resultados, o projeto prevê a utilização dos mesmos instrumentos para comparar, em dois 
ou mais momentos, no tempo, os resultados alcançados com o processo de melhoria (Oliveira-Formosinho, 
2009, p.13) 
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bem como permitir acompanhar os projetos em desenvolvimento. Todos os fins-de-

semana vai para casa das crianças, sendo possível desta forma envolver e promover a 

participação das famílias, o livro de memórias descreve os projetos e documenta as 

principais atividades desenvolvidos  durante o ano escolar. Possibilita também uma 

análise e avaliação da sequência dos trabalhos e projetos em que as crianças 

participaram e se envolveram.  

 

3.3.1 A pasta pedagógica 

Sobre a pasta pedagógica as educadoras afirmaram: 

(…) a pasta pedagógica, chamamos a isto pasta pedagógica [e mostra], que vai e 

vem todas as semanas, isto vai na sexta e regressa na segunda. Vai na sexta e 

regressa na segunda (E2ALC); 

(…) pasta pedagógica, também vou 

mostrar [e mostrou o trabalho a 

que se referia] e, é para que os pais, 

essa visão pedagógica, e não é só o 

resumo, não leva só o resumo do 

que fizemos esta semana 

(Anexo_4). A planificação é por 

vezes uma  

 coisa, é o antecipar coisas, e depois, 

o que se concretiza é outra. Depois 

tem os avisos, e tem também 

muitas vezes, para eles depois em 

casa também trabalharem com os 

pais sobre a atividade que fazemos. 

Por exemplo, esta sensibilização na 

arte Miró é uma sensibilização que 

a maior parte dos pais não sabe quem é Miró. E eles chegam a casa e começam a 

falar, e para eles estarem a par da situação, fizemos um breve resumo de quem 

Ilustração 11 - Trabalho-“evidência” da Pasta 
pedagógica 
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era Miró, o que é que ele fazia, e depois, pedimos e perguntamos: “O que é que o 

seu filho comentou sobre o trabalho que foi feito no jardim de infância acerca de 

um tema? Por exemplo (...) A pasta pedagógica contém: o planeamento semanal, 

as informações aos pais, os registos semanais (…) (EO5ALC); 

(…) está todo o planeamento desde o início do ano escolar. Esta pasta contêm as 

fichas com o planeamento semanal e a comunicação a efectuar entre o 

estabelecimento de ensino e as famílias (O5ALC). 

 

3.3.2 O Livro de Memórias  

O livro de memórias faz parte de um trabalho de continuidade e registo em que 

todas as crianças participam. As crianças, individualmente e, por vezes, em parceria, são 

envolvidas na sua construção. Durante as observações foi possível ao investigador 

verificar como as crianças iam participando na sua construção, em simultâneo, com as 

outras atividades a decorrer na sala de atividades e, ao mesmo tempo, em que decorrem 

tarefas e rotinas diárias e trabalhos de projeto. A construção desta “narrativa 

pedagógica” incorpora diálogos e contributos de opiniões das crianças, transcritos por 

vezes pela educadora, mas na sua maioria muitos dos textos são (re)escritos pelas 

crianças. Os registos das experiências de aprendizagem são colocados sob a forma de 

trabalhos de expressão realizados pelas crianças e através de fotografias. A participação 

das crianças na sua construção está registada nos protocolos de observação: 
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Ilustração 12 – O Livro de Memórias 

(…) As crianças faziam o registo no Livro de Memórias, conjuntamente, com a 

educadora, com a reprodução de texto escrito, frases que a educadora elaborava 

para as crianças copiarem, com o discurso das suas próprias vozes, com recortes 

de desenhos e respetiva colagem. 

 (…) A educadora vem dar uma opinião e ajuda na construção do livro de 

Memórias. E diz: “porque não pões os meninos a escrever? “ de imediato é aceite 

a ideia e passaram as crianças a fazer o que a educadora lhes deu para 

reproduzirem em escrita (O3ALC). 

(…) O Livro de Memórias que continha um conjunto de registos relacionados com 

as ciências experimentais,entre outros. Estavam descritas as fases das atividades 

desenvolvidas, o modo como as crianças participaram, continha também 

trabalhos concebidos pelas crianças, e ainda algumas fotos onde apareciam as 

crianças em contacto direto com a experiência que estava a ser descrita, cf. 

fotografia efetuada ao próprio livro (O5ALC); 
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Ilustração 13 – A construção do Livro de Memórias 

 

 (…) O Livro de Memórias tem que se fazer e, portanto, no fim deste projeto 

vamos fazer livro de memórias com as fotos que temos, com o resumo que vamos 

pondo isto, também isto com fotos que vamos tirando (…). Porque é muito 

importante, as fotos. (…) Nesse Livro de Memórias pomos o que as crianças dizem 

sobre aquele tipo de projeto que estamos a desenvolver. E isto é um registo 

colectivo. (…) É um registo colectivo que eles ajudam a fazer e ajudam a decorar. 

Depois, vão ver as fotos, o que fizemos aqui, como é que fizemos, o que foi que 

dissemos, fazemos a leitura com eles (E2ALC); 

Mas é um instrumento de registo de aprendizagens (…) aliás, já a nível de 

agrupamento temos outras colegas que também fazem outros, diferentes, mas 

com o mesmo princípio. Nós, frequentemente, levamos os nossos livros e os 

nossos registos para partilharmos, falarmos e partir por aí. 

[Educador B] – Para reflectirmos, para darmos ideias. 

[Educador A] - E para apanharmos as ideias dos outros. Eu consigo apanhar 

sempre. E portanto, serve para nós, para as crianças, serve para os pais, serve 

para as colegas, e serve muito para a formação inicial, porque usamos muitas 

vezes o livro para mostrar às “meninas estagiárias” outras práticas, outras 

maneiras de fazer, muitas das vezes mostramos a posteriori, muitas vezes 

dizemos “Vocês trataram por exemplo, o tema da alimentação e o tema da 

alimentação trataram desta maneira, querem ver que outra maneira de outras 

colegas, (…) querem ver outras maneiras, pronto” (E5ALC).  
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3.3.3 O Portfólio: Um Instrumento de (Auto)Avaliação 

Uma das práticas de avaliação utilizadas pelas educadoras do JIV encontra-se 

evidenciada através da construção de portfólios116 individuais para as crianças. Como 

prática de avaliação alternativa na educação pré-escolar (Parente, 2006), os portfólios 

são uma das possibilidades que se apresenta às educadoras para que se conheça bem 

cada criança no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. A construção do 

portfólio é, em si mesmo, tanto um modo de ensinar, quanto um modo de avaliar as 

crianças, sendo a convergência entre estes dois elementos crucial. Com efeito, o que se 

pretende que as crianças aprendam e os critérios seleccionados para o registo do que 

efectivamente foi aprendido fica registado através do processo de montagem percorrido. 

O uso do portfólio para as educadoras evidenciou ser uma estratégia que conduz ao 

envolvimento familiar, à reflexão e auto-avaliação. A análise e interpretação dos dados 

recolhidos confirmam a participação das crianças na sua construção em cooperação com 

a educadora.  

A construção de portfólio individual para as crianças “surgiu de uma necessidade” 

(E3ALC) e, após uma formação realizada. Foi referido que, após uma formação sobre 

porfólios, sentiram que era importante construir os portfólios com as crianças como 

forma de “fazer a avaliação e para conversar com os pais [pois] era fundamental” 

(E3ALC).  

Os conteúdos substantivos que fazem parte de cada portfólio individual de criança, 

tem a sua base nos trabalhos realizados (e.g., fichas, desenhos, reproduções de escrita), 

recolhidos durante e/ous experiências e oportunidades educativas em que a criança 

participou. De facto, os trabalhos realizados são seleccionados pelas educadoras e estas 

incorporam-nos nesta “narrativa pedagógica”, sendo, muitas das vezes, também uma 

decisão em que a criança participa, segundo as educadoras. Estes trabalhos-evidência são 

o suporte material que “fala das aprendizagens” (Oliveira e Parente, 2005) que integra 

                                                           
116 

Les portfolios reunissent les travaux représentatifs e des réflexions métacognitives de l’apprenant 
sur ses aprentissages (Dictionnaire de l’éducation, 2008,p. 313).
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também o registo de transcrições sobre autoavaliações produzidas pelas crianças e de 

fotografias no decorrer das atividades pedagógicas. 

Para as educadoras a inclusão nos portfólios dos “melhores” trabalhos realizados, 

tem como finalidade providenciar informação aos pais do “que de melhor” foi 

conseguido e realizado por cada uma. As educadoras assumem que no portfólio, muitas 

das vezes, fazem inferências sobre situações de aprendizagem observadas. O portfólio, 

enquanto “narrativa pedagógica”, tem como finalidade documentar da melhor forma 

possível, a informação a transmitir aos pais, razão pela qual são incluídas “amostras” do 

trabalho principal em que as crianças estiveram envolvidas. 

O portfólio é uma possibilidade para as educadoras, para além de um recurso para 

mostrar e fazer o balanço, possibilita evidenciar os progressos e aquisições alcançadas 

pelas crianças. É um eixo transversal para a análise da ação educativa realizada, um 

suporte para as reflexões e auto-avaliações das crianças, das educadoras e, por vezes, 

dos pais. Enquanto estratégia de avaliação e como um instrumento facilitador do 

envolvimento dos pais, o uso do portfólio individual permite às educadoras evidenciar a 

operacionalização da intencionalidade educativa (OCEPE, 1997) em que se inscreve a sua 

ação educativa.  

A propósito da utilização de portfólios foi afirmado no discurso: 

[Educadora A] – É dar mais possibilidade à forma como trabalhamos. Porque 

através do portfólio, por exemplo, as pessoas podem ver quem é a Educadora A, 

ou a Educadora B, e ver um bocadinho mais, ou entender melhor. Podem ver 

mais. Não alterámos nada. Esta organização tem os nossos registos, porque os 

outros registos continuamos a fazer, tal e qual (E4ALC). 

O portfólio surgiu de uma necessidade. Sabe como surgiu a primeira coisa? Foi 

uma vez que eu fui à FNAC e vi lá um livro sobre porftólios, brasileiro. E, depois, 

trouxe e comecei a ler com a minha colega. A primeira leitura não percebemos 

nada, não gostámos do livro e arrumámos o livro. Mas, depois, fiquei curiosa. 

Surgiu uma formação sobre porftólios e nós fomos as duas. (…) E foi a partir daí 

que começamos a construir os porftólios e a sentir que era importante. Porque 

depois os pais vêem também as evidências. E viam o que eles diziam, que saía 
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inesperadamente coisas que nós registávamos aqui do dia a dia. E para fazer a 

avaliação e para conversar com os pais isso era ouro, era fundamental (E3ALC); 

 (…) E nós, eu e a minha colega, por outro lado, achamos que isto era uma coisa a 

ir para o portfólio das crianças, e então, fazemos este registo e isto depois vai 

para o portfólio das crianças, e damo-lo aos pais, estamos a tentar pormenorizar, 

(…) com os pais, como no DQP, (…) para os pais, para a educadora, tinha que ser 

de uma maneira, mas, quando é para os pais era outra [maneira]. Porque para os 

pais há coisas que não lhes faz sentido. Há coisas aqui que não fazia sentido. Eles 

ficam mais satisfeitos e depois vamos ver, e depois adaptamos é a linguagem. E é 

isso mesmo. Adaptamos a linguagem e falamos um bocadinho mais, inferimos 

um bocadinho mais (E1ALC); 

 (…) mas, como isto vai para o portfólio queremos, depois, que os pais sintam e se 

envolvam, e não queremos que aquilo fique assim tão frio, tão técnico, e então, 

agora, combinámos que dá para darmos outra volta, e então, inferir na mesma 

para darmos um reforço, para fazer sentir também aos pais e para não ser assim 

muito técnico. E assim é uma coisa que os pais vêem e ficam deliciados e então 

vão percebendo aos poucos a nossa intencionalidade, e é isso nós gostamos” 

(EO4ALC). 

 

2.4 Os Instrumento e os Registos de Avaliação 

Destacamos, na nossa análise dos dados os “modo” e “como” está organizado o 

exercício efectivo da prática pedagógica. Quanto aos procedimentos e instrumentos 

utilizados para a recolha da informação e organização da documentação pedagógica das 

aprendizagens das crianças e o seu desenvolvimento e quanto às estratégias pedagógicas 

e respetiva operacionalização.  

Neste sentido, a análise integrada aos dados recolhidos na sala de atividades do 

jardim de infância “O Vale permitem-nos identificar a avaliação para a regulação, como 

um processo que acompanha o acto pedagógico, fundamentalmente realizada pelas 

educadora. É a elas delegada a função de detectar as dificuldades e as adaptações 
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curriculares às crianças, analisar e tomar decisões, mas que conta também com a 

participação das crianças.  

Esta avaliação para a regulação faz-se através da recolha de informação, através de 

instrumentos escritos (e.g., as escalas de observação do DQP, checklist, fotografias, 

registo em suporte de vídeo) e de trabalhos elaborados pelas crianças. Também por 

intermédio da interação com as crianças no grande grupo, nos diálogos e narrativas, nos 

registos de observação, formais e informais, sendo que, no JIV a escuta das vozes as 

crianças é um elemento permanente de toda a ação pedagógica.  

Em relação à operacionalização das práticas de avaliação que dizem respeito à 

recolha de informação sobre o processo educativo realizado e o feedback que as mesmas 

aportam ao desenrolar da ação pedagógica, bem como à (re)orientação que estas 

induzem. Focalizámos o nosso “olhar” nas experiências e oportunidades educativas 

proporcionadas às crianças pelas educadoras, nas tarefas e nas rotinas, no envolvimento 

e nos processos de interação desencadeados. Da triângulação dos dados recolhidos, 

inferimos que estamos perante a existência de uma “sintonia” entre o discurso escrito no 

PCE (2007/2008), as entrevistas e as observações realizadas.  

Distinguimos entre estes dados, o que designámos por “narrativas pedagógicas” 

recorrendo às palavras utilizadas por Oliveira (2009), quando se refere ao conjunto de 

trabalhos realizados pelas crianças, em pequenos grupos, individual ou colectivamente, 

em que esses trabalhos servem para descrever e documentar o “acto pedagócico” e a 

(re)orientar a ação pedagógica. A “sintonia” a que nos referimos anteriormente, no nosso 

entender, dá sustentação, coerência ao processo avaliativo realizado. Através da 

polifonia destas “narrativas pedagógicas”, as educadoras corporizam os princípios de 

uma “avaliação formativa alternativa” (Fernandes, 2009, Parente, 2004), através de 

múltiplas possibilidades proporcionadas às crianças para se expressarem e de 

evidenciarem as aprendizagens alcançadas. Este modus operandi permite acompanhar e 

regular o processo educativo realizado por cada criança, dar feedback à prática educativa 

da educadora e dar expressão à dimensão formativa que acompanha as práticas de 

avaliação na educação pré-escolar, enquanto modalidade mais adequada para a 

compreensão sobre o que as crianças sabem e aprendem e “como” aprendem, pela 

forma como oferecem informações para ajustar os percursos de aprendizagem. 
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Através destas “narrativas pedagógicas” destacamos, também, a possibilidade que 

se nos oferece para analisar as propostas fixadas em sede de preparação e planeamento 

das atividades (E1ALC) o que na realidade, foi possível realizar. Acresce também ser 

possível identificar as dificuldades do “que correu bem como o que correu mal” (E3ALC), 

para além do possibilitar identificar e localizar dificuldades, “fazendo as adaptações (…) 

preenchendo” (E3ALC). Nas palavras da educadora “faz de conta que temos um quadro, 

um puzzle grande com as peças aqui, outra ali e, outra ali, e depois ao longo do ano 

vamos completando o puzzle todo” (E3ALC), descobrindo o acompanhando as 

aprendizagens das crianças. 

 

2.4.1 Os Instrumentos de Registo 

Os instrumentos utilizados na recolha da informação são os previstos no Projeto 

DQP (e.g., ficha de envolvimento da criança, folha de observação do empenhamento do 

adulto, caderno do plano de ação; caderno para preparação do relatório de avaliação; 

caderno do relatório, bem como livro de registo de dados que reúna as evidências à 

medida que ocorrem) e todos aqueles adaptados ao contexto educativo conforme 

referido anteriormente pela educadora.  

A documentação pedagógica do processo educativo das crianças no JIV, recorre à 

construção e utilização de uma plêiade de instrumentos de registo que as educadoras 

vão “criando” e construindo para as atividades que estão a realizar e para informar os 

pais Utilizam fichas de leitura, grelhas de registo, livro de ponto (E3ALC) (O8ALC), registos 

individuais (E1ALC), cadernos, inquéritos aos pais, entrevistas às crianças (E5ALC), fichas 

para o processo individual das crianças (E4ALC) que no seu conjunto traduzem uma 

polifonia de possibilidades.  

As educadoras usam também um caderno de registo (E5ALC) e mapas de registo 

colectivo que, nestes casos, contam com a participação das crianças para o seu 

preenchimento e registo - o Mapa de Presenças, o mapa das tarefas, os calendários 

(O9ALC) (cf. Registo fotográfico).  

Questinadas as educadoras sobre a utilização de instrumentos e a forma como é 

feita a sua utilização, afirmaram: 
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Para avaliar! Olhe, são as folhas que criamos sempre que estamos a desenvolver 

um projeto, vamos criando folhas novas, vamos criando. Tipo fichas, por 

exemplo, sobre a Arte, sobre aquele pintor, ou se estamos a falar sobre Seres 

Vivos, vai uma ficha para casa para informar os pais. Se estamos a tratar este 

projeto, construímos para aquilo que estamos a trabalhar. E depois, para as 

crianças. Fazemos para os pais e para as crianças. (…) Fazemos as duas. Para os 

pais estarem perfeitamente [dentro] do projeto, podem dar "achegas", e 

portanto, é uma avaliação que depois vem (E3ALC); 

(…) Também fizemos os inquéritos aos pais, entrevistas às crianças, também, 

temos feito entrevistas às crianças, porque pensamos que é muito importante. 

Temos estes registos que fazemos nestes cadernos [mostram os cadernos] 

(E5ALC). 

(…) também temos aqui as duas, os processos individuais de cada criança, que 

antes não tínhamos assim, reformulamos (…). Resolvemos fazer assim, pomos em 

cada um a ficha com a identificação, com os dados todos das famílias, depois os 

trabalhos que foram feitos neste ano e as avaliações do ano passado, as várias 

avaliações, as várias avaliações escritas do ano passado, e agora, começa outro 

ano, e as autorizações que os pais puseram (E4ALC); 

Não utilizamos muito grelhas, a observação é fundamental, as entrevistas e os 

registos. Ah, fazemos também fichas de leitura, que umas vezes são feitas com 

as crianças cá no jardim e outras vezes é com os pais. Também as temos ali, 

podemos mostrá-las. Recolhemos no portfolio individual de cada um, de cada 

criança, e depois, vai para casa para os pais. Esse é para os pais, para o 1º ciclo, 

vai, antes era assim, agora já estamos a mudar também, porque para o 1º ciclo 

fazemos uma ficha de desenvolvimento da linguagem em que eles fazem, 

criamos uma ficha e eles fazem um desenho, depois tem linhas e inventam uma 

história daquilo que fizeram. Quando dou uma folha digo “Oh querido olha, 

podes desenhar aqui tudo o que quiseres e, depois, vais inventar uma história que 

eu escrevo” (E3ALC). 

A utilização de um caderno de registo como apoio para a reflexão da prática 

educativa é também utilizado pelas educadoras, enquanto instrumento para recolha de 
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informação, cuja importância é manifestada pela educadora como elemento que permite 

dar “sentido” a temas e propostas de reflexão. Neste sentido foi afirmado: 

 Está a ver este caderno, este caderno é o resumo do que eu e a minha colega 

pensamos em muitas coisas. Por exemplo, eu vejo uma coisa engraçada na 

internet ou assim. Falo com a colega, ela tem ideias muito giras e ela põe aqui, e 

ela tem uma coisa engraçada põe aqui, pomos aqui as duas, e depois vamos 

colocando aqui o que encontramos. (…) Isto é uma agenda. Esta agenda é um 

caderno de registos, e depois, ainda, temos outro grande, temos outro maior 

onde por exemplo a minha colega encontra uma parte de um livro muito 

interessante, e traz uma fotocópia e nós as duas lemos em conjunto. Porque só 

eu ler em casa ou só a minha colega ler em casa, ou eu ler, faz menos sentido 

(E5ALC). 

 

2.4.1.1 Os incidentes críticos 

A prática de registo e recolha de evidências do processo educativo através de 

incidentes critícos é feita em articulação com outros instrumentos, de forma a tornar 

mais clara e rigorosa essa recolha de informação sobre as aprendizagens das crianças, das 

suas experiências, da sua participação e envolvimento nas atividades, das suas 

competências e capacidades. Com os incidentes críticos torna-se uma forma mais clara 

de retratar exactamente aquilo que se pretende e de registar evidências, tendo sido 

valorizado o seu uso como forma mais próxima de documentar a “realidade”. Sobre este 

propósito foi expresso o seguinte: 

(…) Para nós era mais importante, se calhar, registar os incidentes e aquelas 

áreas em que sei que vai retratar exactamente aquela criança, ou o que se 

trabalhou naquela altura, por exemplo, (…) para nós, para nos dar a nossa 

leitura, daquilo que nós queremos e de como é a criança, (…) muitas vezes, 

portanto fazemos registos de evidências usando os incidentes crítico (…) e vemos, 

este miúdo é isto, é isto mesmo. É um líder nato, ele consegue, e, aí vou observar 

e faço o registo. Eu acho que aí sobressai mais o que é aquele miúdo. Aquele 

miúdo é um líder em todos os momentos, é em grande grupo, é em pequeno 
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grupo. Para mim tem mais importância fazer o registo assim, do que pensar, vou 

fazer [observação] àquele menino àquela hora, àquela hora certa, não me diz, às 

vezes muito. (…) Portanto, nós temos que usar talvez esse [instrumento do DQP], 

e, depois, outros. Os incidentes críticos, outras coisas que nos façam uma visão 

mais concreta daquela criança (E2ALC). 

(…) E a minha colega faz os incidentes críticos. [Educador A]– só este ano. (E5ALC) 

Com efeito, o uso de íncidentes critícos, por vezes designados como notas de 

campo, por parte das educadoras do JIV, representa um elemento mobilizador para a 

prática pedagógica reflexiva117 com a atribuição de significados à ação pedagógica 

realizada. 

 (…) eu até lhe chamei notas de campo, mas, é a primeira vez que estamos a 

usar, ainda não usamos bem, estou a fazer ainda, pela primeira vez e depois, 

vamos ver. (…) Adaptei-a à minha realidade e ao que eu queria e, então, eu 

registo numa folha momentos significativos, que tenham a ver com as interações, 

(…), também tem a ver sobre isso, sobre a sensibilidade, a autonomia que damos 

à criança, então é assim, registo o momento, tiro uma foto e depois explico 

porquê e sem inferir [sem emissão de juízos de valor], e depois o que é que eu 

penso (…) E depois, com isso, vamos reunir com as estagiárias e vamos pensar, e 

vamos reflectir. 

Eu estava a dizer à minha colega que é encantador, é de um prazer tal, 

indescritível, nós estarmos a rever depois de o momento ter passado e a estarmos 

a encontrar outras coisas. Mas olha, vimos naquele momento. E portanto, o 

momento é depois tornado a ser vivido de outra maneira, já mais afastada, que 

já se vê mais. Engraçadíssimo, estou a gostar muito de fazer aquilo, claro que 

tenho que fazer com um lápis e claro que estou a passar para o computador, 

porque posso ver a seguir e, por acaso, até ficou de uma forma mais cuidada, e 

até tenho mais cuidado, porque aqui a minha colega está sempre a dizer-me para 

eu não inferir, porque eu muitos das vezes faço muitos inferências na parte 

descritiva e não o devo fazer. E ela como tem outro olho, e agora já está a ter 

mais cuidado. (E5ALC). 

                                                           
117

 (Dalberg, et al, 2007)  
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2.4.1.2 O Livro de Ponto  

É também utilizado o 

Livro de Ponto, onde são 

enumeradas todas as 

atividades realizadas. É um 

livro a ser devolvido à sede do 

agrupamento no final do ano 

lectivo, nas palavras da 

educadora ele é utilizado: 

 (…) Como outro tipo de 

registo, mas de grupo, das 

atividades. Depois, 

também, como um auxiliar para recordar as atividades (EO5ALC)118 

O livro de ponto, o livro de ponto também serve para as crianças, por exemplo, às 

sextas-feiras, para fazermos a avaliação do que fizemos na semana.[atividades 

executadas vs atividades não realizadas]. E eu gosto, como já teve oportunidade 

de ver, gosto de o ir fazendo com registo de fotografia, e ele também serve como 

auxiliar de memória. E serve, porque eu faço assim: fica aqui tudo registado. Este 

livro de ponto é do agrupamento, ele já existe há uma série de anos e que eu 

comecei a adaptar. De início só escrevia, e punha os tópicos do que tínhamos 

feito, e depois questionei: “Mas, porquê que eu não uso este livro com mais 

sumo? Porquê que as crianças também não terão de participar nele? Porquê que 

não pode ser um instrumento óptimo para me ajudar a mim na minha prática e 

às crianças?” (E1ALC). 

 

                                                           
118

 Contém a identificação das atividades realizadas, a marcação das presenças, do tempo (cf. (O5ALC, 
E1ALC) 

Ilustração 14 – O Livro de Ponto 
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2.4.1.3 O Registo Fotográfico 

 Da análise dos dados recolhidos dos protocolos de observação e das notas de 

campo verificamos que é regularmente utilizada a máquina fotográfica como 

instrumento que possibilita a recolha de informação sobre as atividades realizadas e a 

participação das crianças nessas mesmas atividades. O uso de imagem, através da 

fotografia, complementa outro tipo de informação. É valorizado pelas educadoras e serve 

para documentar. Tem utilidade mais tarde para o processo avaliativo da ação realizada, 

sendo também útil para o processo de autovaliação das crianças. Nas palavras da 

educadora serve também para as crianças “começarem a auto-avaliar-se”. A este 

propósito foi referido: 

E eu gosto, como já teve oportunidade de ver, gosto de o ir fazendo com registo 

de fotografia (E1ALC), é uma forma de documentar. E serve para mais tarde 

analisar e recordar.  

(…) Também serve para a avaliação, para eu avaliar o meu trabalho, não é? Para 

as crianças começarem a auto-avaliar-se, é uma auto-avaliação delas. (EO5ALC); 

(…) é muito importante para o jardim de infância. Olha o dia em que vieram cá 

pôr os barcos! Ficou cá registado. Olha o dia em fizemos ginástica e usámos isto! 

Para além do dia em que fizemos o casamento da gata, o dia em que fizemos as 

fichas para o portfólio. É muito importante (E1ALC). 

 

2.5 Constrangimentos e Dificuldades 

Nem sempre os instrumentos de registo propostos pelo Projeto DQP são utilizados 

para além do universo das crianças envolvidas no estudo de caso. No grupo, na sua 

globalidade, por vezes, assistiu-se à adaptação dos instrumentos propostos no manual do 

projeto, ao contexto educativo, tendo em consideração as necessidades do grupo e a 

“realidade” (E5ALC) (E8ALC) revelando, por isso, ser possível a flexibilidade do Projeto 

DQP. 
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Achámos que aquele instrumento [DQP] é fundamental para nós, mas mais à 

nossa maneira, adaptamo-lo mais à nossa realidade, e, então, como são quatro 

momentos com as crianças, e depois combinámos, eu e a minha colega, seria 

mais na área do raciocínio, matemática ou matemática e resolução de 

problemas, na expressão plástica, outro no “faz de conta”, e outro na expressão 

motora (E5ALC); 

Verificamos o que tínhamos já trabalhado, há dois, três anos atrás e até quatro, 

do DQP. Adaptámo-las agora à nossa realidade e, então, começámos agora com 

um processo que vai demorar. (…); (…) Decidimos que teríamos três momentos 

com essas fichas de observação. O primeiro agora em Novembro, o segundo em 

Março/Abril, e depois, o último em Junho. Três momentos para irmos aferindo o 

processo e, portanto, o desenvolvimento da criança nesses três momentos. 

(O8ALC); 

(…) mas, eu já não faço exactamente, nos moldes, com aquelas normas que 

[DPQ], dá para ver isso: dá para ver como é que ele reage à frustração, dá para 

ver como é que ele reage noutras situações, porque procuro isso. Está a 

perceber? Eu sei que aquele menino é assim e estou atenta, e, portanto, vou 

registar aqui como é que ele reage agora. E registo (E2ALC); 

(…) Depois, temos que descrever um bocadinho. Da outra vez, não fazíamos 

assim: fazíamos uma por criança e fazíamos quatro observações. Agora, fazemos 

a dez crianças, no entanto, é nossa intenção fazer uma avaliação para todos, mas 

mais para o fim, agora, estamos a fazer para o DQP e para as estagiárias, para 

depois podermos discutir com elas, porque não faz sentido.  

 (…), mas nós adulterámos um pouco o DQP na forma como eram feitas. 

Combinámos com a nossa conselheira e fizemos uma mescla, de forma também 

mais sentida para nós e para a nossa realidade. Da primeira vez era às horas, e 

era às 9h 30m e era mesmo às 9h30. Desta vez, vamos procurar fazer as 

observações para que essas observações nos dêem um retrato da criança, ou 

então não. Por exemplo, se aquela criança vai para aquela área ou não, se (…) É 

um bocado ajustarmo-nos, é um outro princípio. 
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Anteriormente, o outro princípio era observar por observar, agora vamos 

modificar um bocadinho. O quê que aconteceu, agora desta vez? Nunca se 

consegue fazer aquilo que pensamos porque há muitos outras coisas a fazer, e é 

termos que tirar uma fotografia, e é termos que gerir todas as outras coisas, e 

então, na observação, e nesta observação nós temos que ver quais as áreas. 

(…)Hoje foram quatro e isto é uma amostra para o DQP, depois, vamos fazer 

com todos e ao nosso jeito, como nós queremos e aí talvez não seja só num dia, 

porque pode tornar-se (…) é, isso, à pressão (…) da primeira vez era só descrever 

mesmo. (EO4ALC) 

(…) Então, ao nível das aprendizagens, das competências que eles vão adquirindo 

vamos fazendo nas observações (E3ALC). 

O questionamento sobre os instrumentos do DQP e os resultados da sua aplicação 

não deixa de interrogar as educadoras, muito embora relevem a sua importância na 

articulação com os pais e famílias, bem como na divulgação da ação educativa. A este 

propósito foi afirmado: 

(…) Nós andamos a desenvolver aqui um trabalho para o DQP, em que fazemos 

as observações, (…) é engraçado porque os instrumentos que eles dão são 

extremamente válidos. São instrumentos de observação, instrumentos de 

avaliação, mas, a sua aplicação tal como está exactamente lá no DQP é para a 

avaliação do nosso trabalho e seu desenvolvimento, e na forma como os pais 

depois o vêem. Mas a forma como está e, se seguirmos, exactamente como está 

estipulado, pronto, exactamente como está lá, chegamos à conclusão que não 

nos dá a leitura exacta do que é a vida aqui do jardim de infância. Que 

engraçado, por exemplo, um dos resultados que deu foi que não trabalhávamos a 

autonomia, houve anos em que fizemos isso, o nosso principal [objectivo], é que 

queríamos trabalhar essencialmente a abordagem à escrita, e as tradições orais, 

e quando fizemos a leitura [avaliação] não deu nada disso. Que engraçado! 

Porquê? (...)  

Porque aquilo que a experiência nos diz, porque já aplicámos o projeto DPQ por 

diversas vezes, é que por vezes não regista a nossa realidade (…) ajuda [na 

avaliação], mas eles querem e as normas são: naquele dia, no dia 2, “faz de 
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conta”, eu vou observar a criança X, às 9, às 10, às 11 e por exemplo às 12. E 

depois de tarde tem que se observar naquelas horas certíssimas, tem que ser 

exactamente naquela hora, e isso, às vezes, não dá. Para nós era mais 

importante, se calhar, registar os incidentes [incidentes críticos] e aquelas áreas 

em que sei que vai retratar exactamente aquela criança, ou o que se trabalhou 

naquela altura, por exemplo, e nós aqui já enviesamos um bocadinho o processo. 

Aplicamos o projeto tal e qual ele é, mas, depois, para nós, para nos dar a 

nossa leitura, daquilo que nós queremos e de como é a criança, já vamos por 

outros caminhos. Porque, senão, no retrato e, olhe, houve uma das alturas em 

que uma das crianças ao ser observada só apanhei no acolhimento, naquele dia, 

não sei porquê, em trabalho de grande grupo, só o apanhei em trabalho de 

grande grupo, e portanto não retratou o que era aquela criança, não retratou o 

que era o que aquela criança gostava de fazer mais, em que ela sobressaía mais, 

o que é que ela se empenhava mais, e, não, não mostrou. E, isso interessa-me 

(E2ALC). 

 

2.6 (Re)construir e (Re)formular os Instrumentos de Registo  

O processo de construção e reflexão sobre a ação educativa, os instrumentos 

utilizados, bem como as estratégias utilizadas para a recolha de informação e as formas 

como vão sendo operacionalizadas são, segundo as educadoras, fruto de uma discussão 

que não é consensual nem pacífica. Tendo em consideração que a informação a fornecer 

aos pais, no final de cada ano lectivo ou período de atividades, pode ser objeto de uma 

avaliação [por parte destes], não coincidente com a informação aí apensa, nem 

coincidente com as finalidades com que é realizada. A obrigatoriedade de avaliação que é 

apresentada no final de cada ano lectivo a todas as crianças que frequentam os jardins de 

infância do agrupamento de escolas, resulta de uma pressão vindo,do orgão de gestão 

como padrão uniformizador de uma prática a concretizar119. As educadoras afirmaram 

existir uma necessidade de momentos de reflexão e discussão para a construção de 

instrumentos que se adaptem às necessidades e aos “fins” a que se destinam, ou seja, de 

                                                           
119

 Em resultado da implementação do Decreto Regulamentar 2/2008, de 10 de Janeiro, que incide 
sobre a avaliação das práticas profissionais em conjugação com os processos de desenvolvimento e ensino 
aprendizagem, realização das aprendizagens e avaliação das aprendizagens das crianças.  
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documentos que se adaptem à sua “realidade”, de forma a ser possível evidenciar o 

desenrolar do processo educativo, pelo grupo e por cada uma das crianças. Segundo as 

educadoras, verifica-se a ausência de reflexão e de discussão sobre o trabalho 

pedagógico realizado, por parte dos membros do órgão de gestão, administração do 

agrupamento de escolas, bem como a imposição de fichas padronizados e “uniformes” 

para todas as crianças que frequentam os jardins de infância, tendo em vista uma 

homogeneização de aplicação. 

Com efeito, em conselho de docentes, as educadoras “elaboraram um documento” 

(E3ALC) com as diversas áreas curriculares e agora adoptado por todos os jardins. São o 

tipo de grelhas que ainda está em desenvolvimento: inclui uma parte para uma 

observação escrita da parte da educadora e uma parte para a observação dos pais”.  

– (…) Mas, ele [PE] queria que surgisse um documento, e que fosse um 

documento uniforme para todos os jardins de infância do nosso agrupamento. 

Portanto, nós, em conselho de docentes, (…) fizemos e elaboramos um 

documento, incompleto como todos, e como são todos, portanto, pode ser 

sempre melhorado, e com as diversas áreas curriculares e agora adoptado por 

todos os jardins. E são tipo grelhas, desenvolvemo-lo, está em desenvolvimento, 

e, depois, tem uma parte para uma observação escrita por parte da educadora e 

uma parte para a observação dos pais, se quiserem também dar uma "achega" 

e, se concordam para ver como é que eles vêem, pronto, e que foi feita também 

em conselho de docentes essa tal ficha, depois, no final vai para o 1º ciclo para 

acompanhar o processo do menino, e de todas as crianças que vão para o 1º ciclo 

(E3ALC); 

A adaptação dos instrumentos de registo120 e das fichas de informação às 

necessidades curriculares abrangem também uma visão integradora e holística, 

transversal ao acto pedagógico (EO5ALC). Com efeito, foi referido como sendo um 

processo em construção nunca terminado, num continuum que se adapta e se 

(re)constrói. A propósito da ficha de informação a entregar às famílias no final de cada 

período ficou expresso: 

                                                           
120

 Por vezes a educadora também lhe chamou registo de competências 
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 (…). Já fizemos duas, e porquê que fizemos assim? Claro que vamos fazer mais, 

mas é assim, a 1ª dividimo-la por áreas, depois não gostámos, e achámos que 

estamos a cortar muito, a nossa ação deve ser um todo, uma tal visão holística. 

Porquê que havemos de estar a fazer assim? Não, não estamos de acordo, então 

muda, fizemos outra, fizemos esta, o esboço da outra ficou, porque às vezes 

podemos mudar de ideias, está ali, não está mal, mas tornava-se mais difícil, mas 

…, não está mal, mas, tínhamos que lhe dar uma transversalidade e articular 

(…)(EO5ALC); 

(…) depois vou complementado com o que vamos desenvolvendo dos anos 

[idades das crianças], com o que correu bem, com o que correu mal, e vamos 

fazendo as adaptações e vamos fazendo, preenchendo, “faz de conta” que temos 

um quadro, um puzzle grande com as peças aqui, outra ali e outra ali, e depois ao 

longo do ano vamos completando o puzzle todo. É assim que fazemos, vamos 

preenchendo e vamos melhorando, modificando, alterando (E3ALC); 

(…) Nós só lhe chamamos registo de competências para estar um bocadinho de 

acordo com o registo de competências que foi construído e definido pelo conselho 

de docentes, aí há três, quatro anos, e que serve como referência como registo de 

competências que vão para o 1º ciclo (EO5ALC); 

A escassez de tempo para a reflexão como suporte para a construção da ação 

pedagógica foi objeto de apreciação pelas educadoras. A necessidade da construção de 

instrumentos de registo para regular as conversas com os pais nas reuniões no final de 

cada período escolar foi expressa da seguinte forma: 

Agora, sentimos que precisávamos de um outro tipo de registo. Registo, esse, que 

nos servisse de suporte para as conversas com os pais, para cada vez que eles 

vinham cá ao jardim no fim de cada período, e, portanto, este [instrumento] não 

foi construído só pelo conselho de docentes, queríamos discuti-lo em grupo, 

porque achávamos proveitoso, não foi só discutido comigo e com a colega, e foi 

assim que foi construído. (…) Sim, era e é uma grelha, e essa que acompanha a 

criança no fim. Eu penso que tem que ser revista, eu gostava, e a minha colega 

também, agora, quando houver assim uma coisa de grupo, tem que ser em 

conselho de docentes, mas tem que haver tempo, tem que ser trabalhada, temos 
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tido muito pouco tempo, temos tido muita informação e muito pouco trabalho 

pedagógico, há muita falta de informação e de organização. (…) Este 

instrumento resultou da necessidade que sentimos mesmo, eu acho que nós 

vamos ganhando maturidade para construir e mudar. E mudámos assim 

(EO5ALC); 

(…) Foi muito construído com o que a Céu Roldão diz, o saber em uso, o saber que 

eu lhe chamo operacional, eu gosto muito da palavra operacional, e gosto, e 

acho que é o saber operacional precisamente, e isto, de facto ajudou na conversa 

com os pais, e portanto pela 1ª vez de facto tínhamos aqui um suporte, para 

alguma coisa com que conversar, e só agora é que o usámos (EO5ALC); 

 (…) É uma mais-valia para o meu desenvolvimento profissional, sem reflexão eu 

não conseguia (E3ALC). 

Em síntese, a avaliação para a regulação na sala de actividades do jardim de 

infância “O Vale” apresenta-se como um meio ao serviço da educadora que lhe permite 

ajustar continuamente as práticas pedagógicas às respostas das crianças e ocorre em 

diferentes momentos da ação educativa, nomeadamente i) por antecipação, quando 

planifica as atividades e elabora o plano de ação; ii) durante as atividades realizadas pelas 

crianças, através da observação formal ou informal, nos momentos de interação, no 

envolvimento e participação e, iii) após a realização das atividades em momentos de 

comunicação com as crianças, quando são proporcionados momentos de reflexão sobre 

o que foi realizado. A avaliação entendida como prática de observação e de escuta 

constante que permite analizar o que vai ocorrendo com o fim de regular a intervenção 

na interação com o grupo e com cada criança em particular. 
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JARDIM DE INFÂNCIA “O PARAÍSO” 

 

4. Avaliação e o Planeamento 

4.1 Preparação e Organização do Processo Educativo 

A vivência de uma prática democrática e organização partilhada construída com a 

participação das crianças no planear das atividades enquanto elemento de avaliação, 

integrada como contributo individual e colectivo para a construção do processo 

educativo é para os seguidores do MEM, o eixo principal, permitindo, desta forma a 

construção da democracia através da vivência na escola, no quotidiano do dia-a-dia. O 

trabalho escolar é, explicitamente, combinado entre educadora e crianças num processo 

de diálogo negociado em que todos os elementos do grupo podem participar ativamente, 

num exercício de democracia direta121. 

É através da (re)construção de uma pedagogia da cooperação educativa, instituída 

pela prática de organização partilhada com negociação de tarefas e atividades que a 

educadora na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”, inicia o planeamento e 

a gestão do tempo no acolhimento122,pela manhã. 

(…) No acolhimento, pela manhã a educadora proporciona uma pequena 

conversa procurando que todas crianças participem e se expressem livremente a 

partir da suas experiências, das suas opiniões e ideias, previamente antes de 

passar à gestão das atividades de cada criança ou do grupo e, em simultâneo, 

regista rapidamente no seu caderno as mensagens expressas.“Gosto de registar 

através da escrita as expressões ditas pelas crianças” (O2MEB); 

                                                           
121

 Este mesmo principio é defendido por Pires (1995, cit in (González, 2002, p. 42). 
122

 O Acolhimento destina-se a concentrar todas as crianças em torno de uma primeira conversa, 
participada por todos e animada pela educadora, depois do registo das presenças, a partir das coisas ouvidas 
ou vividas pelas crianças, que a educadora vai registando rapidamente e que poderão mais tarde ser passadas 
a limpo e constituírem textos para serem expostos na oficina de escrita. É a partir dessa primeira conversa de 
acolhimento que se passa à planificação das atividades e dos projetos, seguindo as sugestões levantadas no 
acolhimento ou no balanço feito no dia anterior, na coluna das “sugestões” do Diário do grupo, ou pela 
escolha directa no Plano de Atividades. (Niza, 1998, p. 151) 
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“(…) sempre à volta da mesa acolho a palavra deles, vou ouvindo, (…) falo com 

eles, acolhes-lhes a palavra, oiço o que é que fizeram, e depois, vou incentivando 

ao registo dessas mensagens, ou seja, fazer criar uma atividade” (E1MEB). 

Através duma progressiva partilha das experiências culturais e sociais da(s) 

realidade(s) familiares das crianças, a educadora procede à construção dos “valores” e 

dos “significados” das práticas sociais e culturais vivenciadas por cada criança, 

permitindo-lhes uma valorização dos seus pontos de vista, das suas opiniões e interesses, 

bem como um conhecimento das suas necessidades e/ou dificuldades, por forma a ser 

possível proporcionar-lhe(s) atividades integradoras significativas. A comunicação entre 

as crianças e a  educadora faz-se através de diálogos progressivamente negociados e que 

tornam possível avaliar os interesse das crianças e transformar o planeamento em 

atividades. A este propósito os recolhidos registam: 

(…) À volta da mesa central que ocupa a área polivalente da sala [8], a educadora 

conversa com as crianças sobre episódios e factos vividas no quotidiano familiar, 

vai questionando individualmente, levando-as a exprimir as suas ideias e 

situações experienciadas e vividas. À sua frente, em cima da mesa, a educadora 

tem um caderno onde faz pequenos escritos/registos à medida que vai 

dialogando com as crianças. Por vezes, em algumas respostas pergunta à 

criança: “Queres que escreva isso?”. Sempre que a criança confirma, escreve. Fá-

lo naturalmente enquanto as crianças conversam. (…) Questiona e pergunta 

sobre palavras utilizadas pelas crianças, estimulando-as a responder, e a 

explicitar as suas ideias, e por vezes, acrescenta novos termos, palavras. O grupo 

ajuda e participa nessa reflexão (…) (O1MEB); 

(…) Portanto, faço sempre à volta da mesa, acolho a palavra deles, vou ouvindo, 

vamos fazer primeiro uma coisa que é a marcação, falo com eles, acolhes-lhes a 

palavra, oiço o que é que fizeram, e falam, e depois vou incentivando ao registo 

dessas mensagens, ou seja, propomos fazer uma atividade, um texto sempre em 

torno dos seus interesses (E1MEB); 

A educadora disse: “Manuel, diz aos teus colegas o que é que tu queres saber” 

(…);“Eu quero saber para que servem os ossos”, e eles começaram. Cada um 
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começou a dizer o que sabia, e eu registo logo o que eles estão a dizer, o que 

sabem. Faço logo o levantamento do que sabem (E1MEB). 

A participação das crianças no planeamento e avaliação da ação educativa através 

da escuta da sua voz, parecem evidenciar em primeiro lugar que a conceção da criança 

enquanto ator social, detentora de opinião e saberes que “transportam” dentro de si 

conhecimentos e capacidades que aprenderam muitas coisas em casa, nas famílias e na 

comunidade onde vivem. Isto está presente na sala de atividades do jardim de infância 

“O Paraíso”, pois a educadora parece reconhecer através da prática dialogante uma 

interdependência entre a avaliação e o planeamento. A avaliação sistemática do que foi 

aprendido e ensinado concretiza-se no reconhecimento das opiniões e saberes. As 

crianças já terão estabelecido os seus próprios “padrões de aprendizagem”, os quais 

foram desenvolvidos durante as suas experiências diárias “naturais”, nos seus contextos 

familiares/escolares. 

Com efeito, a supremacia e o interesse das crianças no planeamento e na 

gestão das atividades parecem (re)constituir-se numa negociação123 progressiva dos 

processos de trabalho, do que está realizado e o que falta acabar [a cada criança e ao 

grupo]. Durante os momentos de acolhimento pela manhã. É numa dinâmica de 

interatividade e de relação entre planeamento e avaliação, do que foi feito ou do que 

gostariam de poder fazer que se verifica a realização das atividades na sala de 

atividades no jardim de infância “O Paraíso”.  

(…) Eu trabalho tudo a partir dos interesses deles, portanto, eu tenho de estar 

desperta, a educadora tem de estar desperta para agarrar no momento certo. 

(…) Quando agarro num tema qualquer, que pode ser no acolhimento logo pela 

manhã (…) eu mostro interesse. Se ele me mostra também, eu devolvo esse 

interesse a essa criança, ou ao grupo e depois vejo quem é que quer, com aquela 

criança ir abordar aquele assunto, ou seja, pegar no tema e elaborar um projeto. 

(…) esse interesse da criança nasce (…), por exemplo, agora onde agora estamos: 

Uma criança chegou a perguntar um dia de manhã, (…) porque perguntou à mãe 

e a mãe devolveu um bocadinho para mim. Não sei [interroga-se], a criança vê 

                                                           
123
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qualquer coisa na televisão sobre os ossos, o leite faz bem aos ossos, o iogurte faz 

bem aos ossos e qualquer coisa ali faz bem aos ossos. Ele via aquilo na televisão e 

perguntou à mãe para que servem os ossos, para que é que servem? E a mãe 

ficou assim um bocadinho atrapalhada e disse no dia seguinte: “Oh professora 

será que quer explicar aqui ao meu filho. Ele quer saber para que servem os 

ossos. Eu respondi. Olha, vamos perguntar aos teus colegas, vamos ver se os teus 

colegas te podem ajudar, se nós todos juntos te vamos poder ajudar, e reunimos 

o grupo” (E1MEB). 

Na verdade, é através da interrogação e questionamento que a educadora parece 

antever os interesses e as tendências das crianças, que de seguida encaminha para uma 

diversidade de atividades, que podem ser livres ou orientadas, lúdicas ou de projeto e de 

escrita, entre outras. Ao aproveitar estes primeiros momentos da manhã para ouvir e 

partilhar, a relação entre o planeamento e avaliação ganha “sentido”, revertendo esse 

mesmo “sentido” para as aprendizagens das crianças, através da partilha de saberes e 

nas formas de interação promovidas. A este propósito a educadora afirma: 

E “eu” como elemento do grupo, eu nunca dou a resposta à criança. [Remete a 

pergunta ao grupo]. Eu tento procurar que eles, com a nossa ajuda, a ajuda dos 

adultos, vamos ver o que é que sabemos, o que eu vejo naquele momento, é o 

que eles querem saber. Querem saber qualquer coisa e, pergunto ao grupo. 

Remeto a pergunta ao grupo todo. O grupo dá-me respostas e [eu] vou 

escrevendo e, depois daquilo é que eles sabem. [Questiona] Será que é 

verdadeiro? Será que é certo o que eles me estão a dizer? Como é que podemos 

saber? Faço-lhes a pergunta e eles dizem: “Olha vamos consultar uns livros, 

vamos ver não sei o quê, vamos perguntar aos nossos pais, vamos perguntar aos 

outros colegas”, e depois, a gente começa a desenrolar projetos a partir desses 

interesses manifestados pelo grupo. Quando isso se faz, e fez-se isso por 

exemplo com os castores, fomos ver onde é que eles viviam, portanto, 

aprendemos coisas sobre o castor, (…) e quando se faz a pesquisa [aprendem](…) 

(E1MEB). 

Po conseguinte, o diálogo é incentivado e vai integrando as rotinas do quotidiano, 

a educadora promove e estimula as crianças a apropriarem-se de práticas dialogantes de 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

 

219 

 

verdadeira “prática democrática” e de “cidadania”124. Os protocolos de observação 

registaram “cenários educativos” e “situações de aprendizagem” que vão ao encontro a 

uma pedagogia de cooperação educativa, em que as crianças são em simultâneo 

“aprendentes” e “agentes de cooperação educativa”. Ao mesmo tempo que aprendem, 

partilham o seu próprio processo de aprendizagem. Na esteira deste pressuposto, 

transcreve-se um dos registo da observação durante o período da manhã em que se 

realizava o planeamento diário (O10MEB): 

A educadora procura que todas crianças participem e se expressem livremente a 

partir das suas experiências, das suas opiniões e ideias: As crianças vão-se 

sentando em volta da mesa colectiva enquanto uma educadora estagiária vai 

conversando com elas. É feito o acolhimento pela primeira vez a uma criança. (…) 

O tema abordado: O que fizeram no fim-de-semana. Experiências e vivências de 

fim-de-semana nas famílias, onde? Como? Com quem? Nas saídas e nas 

diferentes atividades que cada um efectuou.  

Cada criança individualmente foi participando e dizendo as atividades que fez 

com as suas famílias. À sua frente a educadora tinha um caderno onde fazia 

registos sobre o que o que cada criança ia expressando. Mais tarde uma das 

educadoras estagiárias utilizou esses mesmos registos, reproduzindo em escrita 

que ampliou numa folha de papel A3 e a criança [autora do texto] de seguida 

desenvolveu uma atividade de iniciação à escrita sobre as suas próprias palavras 

e citações (O10MEB). 

                                                           
124 O importante é que cada criança tenha a oportunidade de exprimir o que pensa e, ao mesmo tempo, possa 

desenvolver valores e atitudes democráticas – saber ouvir, argumentar, criticar, contestar, justificar, participar - num 
confronto plural de ideias e opiniões.  
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Ilustração 15 – Atividades de escrita  

A relação entre uma avaliação “informal” e um planeamento decorre num clima de 

continuidade que tem por base uma intencionalidade educativa da educadora, inscrita 

nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, expressa na sua capacidade de 

observar, de estimular as crianças para participarem e intervirem nesse mesmo 

planeamento e desafiar para a exploração de temas e atividades.  

(…) à medida que as aprendizagens vão sendo feitas, que sejam transmitidas ao 

grupo, cada vez vamos buscando mais elementos do grupo da sala para 

participarem nesses trabalhos. (…), a educadora tem de fazer uma coisa que é: 

um conjunto de ideias, com aquele tema, o que é que eu posso fazer? - e que 

aborde estes conteúdos na sala de aula. Portanto, temos que planear (…), temos 

que avaliar, eu faço sempre uma chuva de ideias e vou trabalhar isto, isto, e isto. 

Eu tenho de ter ideias e depois vou-as promovendo à medida que o grupo me vai 

pedindo. (…) O meu projeto curricular da sala tem sempre isto como base, é 

sempre estruturado e segue sempre assim, aliás, eu acho que utilizo um modelo 

pedagógico que está bem visível nas orientações curriculares (E1MEB). 

Realça-se também a participação das crianças na organização e preparação do 

espaço125. Os equipamentos, os materiais existentes e a forma como estão dispostos 

condicionam, em grande medida, o que as crianças podem fazer e aprender. A sua 

utilização são expressão das intenções educativas e da dinâmica do grupo implementada, 

                                                           
125

 Conforme refere Loughlin & Suina (2002, p. 21) “El ambiente de aprendizaje es algo más que un 
edificio, una disposición del mobiliario o una colección de centros de interés”. 
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sendo indispensável que a educadora se interrogue (OCEPE, 1997) sobre a sua função e 

quais as finalidades educativas dos materiais, de modo a planear e fundamentar as 

razões dessa organização. Sobre a sua importância e forma como organiza o espaço de 

sala de atividades a educadora refere: 

(…) as crianças são envolvidas em toda a organização do espaço. O que eu faço 

normalmente, eu, no início do ano, estabeleço e tenho por hábito, faço com os 

miúdos, todo o meu trabalho é feito sempre com o grupo, o grupo participa em 

tudo. Quando início o ano com os miúdos na sala, só estão os cantos expostos 

com alguns materiais colocados. (…) são poucos e os primeiros dias deixo sempre 

os miúdos explorarem a sala. Eles exploram tudo. Vão mexendo, vão trazendo 

vão deitando no chão, vão levantando, vão arrumando e eu deixo-os à vontade. 

Depois faço com eles o levantamento de tudo o que existe dentro da sala. Vamos 

lá ver, aqui, neste espaço o que é que vocês fizeram? [E as crianças verificam] 

Existe canetas, existe lápis, existe papel, existe borracha, (…) e eu vou escrevendo 

tudo aquilo que eles dizem, ou seja, faço um inventário da sala com os meninos. 

Depois desse inventário feito, o que é que eu faço? Pego e vou com eles ver, com 

este material que temos aqui, o que é que podemos fazer? Portanto, sendo papel, 

lápis, tintas, olha podemos desenhar, podemos pintar, se for tesoura podemos 

recortar, podemos colar, em outro espaço podemos fazer jogos, (…) podemos 

jogar no computador, outra temos (…) temos livros podemos ler. Pronto, vemos o 

que é que se pode fazer (E1MEB). 

O planeamento da ação educativa em equipa surge também relatado pela 

educadora como uma necessidade para a elaboração de “projetos comuns” ao nível do 

jardim de infância, sendo necessário a sua articulação. 

(…) Nesse plano consta as visitas e passeios, as festividades e projetos a trabalhar 

em comum. (…) ou o que achamos que devemos trabalhar. O plano nacional de 

leitura que já estava a ser trabalhado o ano passado. Continuar com o “projeto 

da horta pedagógica”, porque temos espaços no exterior que nos permitem fazer 

isso e, fizemos um projeto de regulamentação porque começamos a verificar que, 

no refeitório, os meninos não havia maneira de comerem, não tinham maneira e 

de estar à mesa. Muitas coisas estavam a falhar, portanto, achamos e 

combinamos que estes projetos seriam trabalhados em conjunto, combinamos 
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trabalhar estes três projetos e ainda aderimos a um projeto da Câmara Municipal 

de Lisboa que é a Lisboa Ajuda, que vai se desenvolver ao longo do ano (E1MEB). 

 

4.2 A Organização e Gestão Partilhada de Tarefas  

Na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso” ficou também evidenciado 

a existência de uma organização e gestão partilhada, através dos papéis atribuídos às 

crianças no decorrer das atividades e na dinâmica implementada na sala. Esta 

organização partilhada passa pela atribuição de tarefas às crianças e a responsabilização 

por essas mesmas tarefas, as quais derivam da designação e eleição em “conselho de 

cooperação”. Esta designação é objeto de negociação, as crianças assumem a 

responsabilidade de executarem e zelarem pelas tarefas que lhe ficam atribuídas, que 

lhes são confiadas enquanto “Responsáveis” por essas mesmas tarefas. Durante o 

período em que a criança assume o papel de “Responsável”, esta assume as tarefas que 

correspondem a esse “actor social”126. Os nomes dos responsáveis fica afixado na paredes 

da sala no “Mapa de Tarefas” e estas abrangem toda a vida da sala de atividades no 

quotidiano. Existem responsáveis pela distribuição do material, arrumação da sala, 

identificação dos dias, rega das plantas, alimentação os peixes, entre outras. O 

“Responsável” realiza autonomamente as tarefas que lhe estão atribuídas, assumindo os 

deveres que lhe estão associados. A este propósito adiante se apresentam excertos de 

protocolo de observação: 

 (…) a educadora solicita aos “Responsáveis” para executarem as suas tarefas, 

sem dizer mais nada –os “responsáveis” começam a realizar as práticas 

assumidas em “conselho”, solicita, também, aos responsáveis pelas presenças 

que o façam que executem a sua tarefa. E, de imediato, duas crianças dirigem-se 

ao Mapa de Presenças e fazem a respetiva contagem. Uma criança conta as 

faltas, a outra conta as presenças. [uma criança das mais velhas e uma das mais 

novas]. “Vieram quantas?” pergunta a educadora, dirigindo-se ao calendário que 

estava no outro extremo da sala e, aponta para o dia 12, como dia provável para 

regresso de uma criança que estava a faltar (O8MEB); 

                                                           
126

 Tal como defende (Niza, 1996). 
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(…) O responsável pela distribuição dos leites fazia a contagem do n.º de crianças 

na sala [uma criança mais nova], com a ajuda de uma outra criança [uma criança 

das mais velhas]. (…) Já estão todos à volta da mesa. Está na hora do lanche da 

manhã. “Quantos meninos faltam hoje?” (…). A criança respondeu. E foi iniciada 

a distribuição do leite do lanche. (…) Um dos responsáveis vai buscar uma pá e 

uma vassoura e começa a limpar o chão. (…) A educadora pede ajuda para que 

seja conferido o nome das crianças que estão encarregues das tarefas de sala. 

Uma criança vai ler [e consegue identificar os nomes dos responsáveis] (O9MEB); 

(…) Os responsáveis ajudaram a tratar da limpeza do aquário da alimentação dos 

peixes (O10MEB);  

Ilustração 16 – Mapa de Tarefas dos “Responsáveis” e Registo de Avaliação (1) 

 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

224 

 

 (…) A prática democrática127 e a organização partilhada são verificáveis através 

do exercício do papel do “Responsável”, hoje, vê-se uma criança que rega as 

plantas autonomamente sem que a educadora lhe tenha mandado fazer tal 

tarefa (O7MEB). 

 

5. A Avaliação e a Gestão do Currículo 

5.1 A Práxis como Lócus de Avaliação na(s) Pedagogia(s) da Infância 

A realização das atividades ao longo do dia no jardim de infância “O Paraíso” é 

constituída por duas etapas de configuração distintas. A parte da manhã centra-se 

fundamentalmente no trabalho ou atividade eleita pelas crianças nas áreas 

seleccionadas. A parte da tarde reveste-se na forma de sessões de comunicação e 

informação dinamizadas pela educadora e pelas crianças. 

Assim, e no que diz respeito à análise da investigação relativa à avaliação no 

quotidano128, de modo especial a sua relação com a gestão do currículo, esta surge 

(re)construída através de uma pedagogia em torno de saberes, em articulação com 

conceções teóricas e crenças, enquanto parte significativa do desenvolvimento de um 

currículo integrado, aqui analisado de modo crítico, no que respeita às suas bases 

                                                           
127

 (OCEPE, 1997, p. 38). 
128

 Quotidiano – aquilo que se faz todos os dias; aquilo que se faz habitualmente; rotina diária 
(Vasconcelos, 1997, p. 117) 
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conceptuais e sua adequação às propostas curriculares fixadas nas OCEPE (1997). A 

avaliação afigura-se como um processo de monitorização sistemática no decurso das 

experiências e atividades, centrada numa abordagem pedagógica de resolução de 

problemas. A educadora aceita as propostas e questionamento por parte das crianças, 

transformando as “perguntas” em “questões de investigação” e “hipóteses” para o 

desenvolvimento dos projetos129 e das atividades. Na linha de continuidade com o que 

previamente é definido em sede de planificação diária, as atividades realizadas visam ir 

ao encontro das necessidade de aprendizagem individuais das crianças, bem como aos 

seus interesses conforme mecionado no discurso da educadora. 

“é do fruto do interesse das crianças, na procura de respostas para as questões 

que lhes interesssa descobrir” (E1MEB). 

Com efeito, as observações efetuadas na sala de atividades do jardim de infância 

“O Paraíso” identificaram abordagens e estratégias de intervenção educativa que se 

configuram com o primado da “pedagogia participativa” (Oliveira-Formosinho, 2007) por 

oposição a uma “pedagogia transmissiva”, tendo em consideração que é no decurso da 

práxis educativa, que se verifica a construção de um lócus de avaliação numa perspetiva 

“sócio-construtivista” (Oliveira-Formosinho e Parente, 2005). A relação da avaliação com 

a gestão do currículo tem como finalidade promover a aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças, em`resultado de uma análise sistemática ao processo pedagógico e 

respetiva monitorização das tarefas e/ou trabalhos (produtos), nas formas de 

comunicação e participação. Este apresenta-se como um processo a ser construído em 

parceria com a(s) criança(s)(Fisher, 2005). 

A avaliação no quotidano serve de “elo” à “continuidade da ação pedagógica” 

(Hoffman, 1996, p. 48), bem como à tomada de decisão sobre a ação, enquanto 

“elemento integrante e regulador da prática educativa”130. É utilizada para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução (Silva, 

                                                           
129

 Usamos termo projeto, tal como nos propõe (Katz & Chard, 2009) para designar um estudo 
aprofundada de um determinado tema, realizado por uma turma inteira e dividido em subtemas por grupos 
mais pequenos, às vezes por um pequeno grupo de crianças da mesma turma e por vezes apenas por uma 
criança. A característica de um projeto é ser uma investigação, uma parte da pesquisa que leva um grupo de 
crianças a procurar respostas para as perguntas que elas próprias formularam, sozinhas ou em cooperação 
com a educadora de infância, respostas essas que vão surgindo à medida que a investigação avança (p. 3). 

130
 Circular n.º: 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de Abril. 
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1997). A este propósito, os dados recolhidos no que se refere à gestão do currículo 

registam a operacionalização de múltiplas atividades pedagógicas, incorporando os 

princípios e pressupostos educativos do movimento curricular da Escola Moderna, 

nomeadamente, ao nível do planeamento da ação educativa e da gestão e organização 

dos espaços, tempos e tarefas, tal como foi apresentado anteriormente. Salienta-se 

também a existência de uma heterogeneidade etária na constituição do grupo de 

crianças que frequentam a sala de atividade do jardim de infância “O Paraíso”. Como 

refere Niza (XXXX) este é um elemento promotor de interajuda e colaboração formativas 

e proponente de uma diversidade de experiências, saberes e conhecimentos. A este 

propósito foi referido no discurso da educadora: 

(…) nós trabalhamos com um grupo de crianças heterogéneos (…) não começo do 

zero, portanto (…) são parceiros e são óptimos para os outros mais pequenos, 

são colaboradores e facilitam muito, muito, muito, para a adaptação dos miúdos 

mais novos. Porque a relação que o menino estabelece para a educadora, que é 

um adulto, é mais difícil do que ele ir diretamente ao parceiro, ao seu colega (…) 

as crianças são envolvidas em tudo (E1MEB). 

Através de uma práxis educativa materializada numa polifonia de vozes e de ações, 

a avaliação é levada a cabo intrínsicamente no desenrolar das “situações” e 

“experiências” de aprendizagem, transversalmente em atividades que se interligam em 

áreas e domínios curriculares através de trabalho individual, de pequenos grupos e em 

grande grupo (e.g., atividades de leitura e escrita, atividades lúdicas, construções, 

pinturas, etc.). Tudo isto num processo contínuo e sistemático de adequação às 

necessidades e interesses em presença. Salienta-se que as “situações” e “experiências” 

de aprendizagem são maioritariamente desenvolvidas através de projetos, uma vez que 

esta é uma estratégia pedagógica muito utilizada pela educadora para a 

operacionalização de abordagem aos conteúdos curriculares ao nível da linguagem oral e 

escrita, das expressões, da matemática, da sensibilização às ciências, assumindo a àrea 

de formação pessoal e social uma posição que atravessa toda a ação pedadógica 

realizada 

Neste sentido, verifica-se que a avaliação concretiza-se no quotidiano da ação 

pedagógica, assume um papel regulador na construção e gestão do currículo 
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materializando-se numa partilha, entre educadora e crianças, (re)orienta as atividades e 

toda a dinâmica educativa no momento em esta acontece, pelo que configura estarmos 

em presença de uma avaliação formativa. Os dados recolhidos reiteram “um olhar” 

atento sobre tudo o que se passa na sala de atividades por parte da educadora, em que a 

avaliação resulta de um processo em construção que envolve a cooperação entre 

criança(s) e educadora, exigindo uma adaptação à “realidade” das necessidades da 

criança e do grupo.  

No quotidiano da ação diária verifica-se uma multiplicidade de atividades a 

decorrer em simultâneo na sala de atividades “O Paraíso”, a exigir um acompanhamento 

permanente, conforme registam os protocolos de observação. Ao enfatizarmos a 

avaliação enquanto processo integrado nessa ação, verificamos que a educadora se 

apoia na recolha de informação através da observação informal, através da comunicação 

e dos processos de interação que vão ocorrendo, dos trabalhos realizados pelas crianças, 

e também pela manifestação de interesses em “situações” e “experiências de 

aprendizagem”. Transcreve-se o excerto de um protocolo de observação que evidencia a 

diversidade de atividades a decorrer em simultâneo e a multiplicidade de interações que 

ocorrem ao mesmo tempo. 

(…) Há crianças a trabalhar em projetos de continuidade como é o caso do 

Projeto de Tapeçaria, duas crianças fazem um bordado em lã, há também 

crianças no desenho livre, nos jogos de mesa, nos jogos de chão, no 

computador, na casinha das bonecas e a fazer pintura. (….) A educadora faz 

alguns indicações precisas e, por vezes, apenas sugere, encaminhando-as para o 

que deveriam ir fazer. (….) A forma de organizar a gestão do espaço e do tempo 

em sala de aula implicou que a educadora utilizasse estratégias de diferenciação 

devido à diversidade de trabalhos projeto em execução. Pois estão, em 

simultâneo, atividades colectivas de grupo, atividades em pequenos grupos; e 

também atividades de trabalho autónomo e individual; e ainda, trabalho entre 

pares. [Esta forma de gerir a sala de aula permite-lhe promover momentos de 

interação e entreajuda entre crianças, assumindo esta, uma prática de 

integração educativa ](O6MEB). 
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Em suma, a avaliação na sala de atividades “O Paraíso” ganha visibilidade e 

exprime-se enquanto factor de regulação interna. A educadora observa para intervir e 

para fundamentar as opções curriculares de acordo com os princípios de uma pedagogia 

diferenciada, recolhendo informação que interpreta e adapta às atividades pedagógicas e 

ao desenvolvimento de uma aprendizagem “autoregulada” (Whitebread, 2010). A 

abordagem da avaliação como suporte às tomadas de decisão para a aplicação prática 

das orientações curriculares propostas pelas OCEPE (1997) é operacionalizada através do 

acompanhamento das atividades e tarefas a realizar. Desta forma, dá feedback e apoia a 

aprendizagem. 

 

5.2 A Gestão do Currículo e a Construção de Jornadas de Aprendizagem 

Os dados recolhidos sobre a gestão do currículo e a realização das atividades 

revelam a necessidade de documentar a avaliação, enquanto elemento integrador de 

toda a ação educativa. A análise e apresentação desses dados, que designámos por 

“jornadas de aprendizagem”, procura respeitar as áreas e conteúdos curriculares 

propostos pelas OCEPE (1997), enquanto referencial explicíto da ação educativa a 

desenvolver na educação pré-escolar e a sua relação com as práticas de avaliação. A 

apresentação destas “jornadas de aprendizagem”, realizada por domínios curriculares, a 

mesma não poderá ser entendida de forma linear e hegemónica, uma vez que, o que se 

pretende é uma leitura tão próxima da “realidade” quanto o nosso olhar permitiu 

“desocultar” Ensaia-se uma apresentação que se nos afigura como demonstrativa da 

práxis educativa observada numa lógica de compreensão interpretativa, à luz dos 

elementos de referência implícitos na pedagogia de infância e nos príncipios 

epistemológicos do MEM.  

Assim, no que concerne à aprendizagem da leitura e da linguagem escrita, foram 

observadas múltiplas atividades de exploração individual e em pequeno grupo, através 

de trabalhos de escrita, verificando-se a integração da “palavra escrita”, nas mais 

diversas formas e, por vezes, reproduzida e afixada nos equipamentos e nas paredes da 

sala de atividades, enquanto instrumento de visualização e de suporte de escrita, com 

diferentes características e utilidades (e.g., etiquetagem de materiais, na reprodução 
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escrita das “conversas e diálogos” orais e posteriormente reproduzidos, identificados 

nomes de  crianças, regras de funcionameto da sala, livros, revistas, cartazes, etc.).  

Ilustração 17 – Identificação dos espaços 

Os inúmeros trabalhos realizados pelas crianças e registados nos protocolos de 

observação evidenciam a presença de uma valorização da aprendizagem e 

desenvolvimento das representações da linguagem escrita, que assumem, na sua versão 

final, a forma de registos e de documentação das ações realizadas, bem como no discurso 

da educadora. A este propósito transcreve-se alguns excertos de protocolos de 

observação:  

(…) eles são muito motivados e eu acho que isso tem a ver um bocadinho 

connosco. Eu sinto que consigo sensibilizar muito os miúdos para a leitura, para a 

escrita. Deve ter a ver comigo. (…) Eu sinto que os consigo motivar, no fundo do 

seu dia-a-dia. Na minha missão eu gostava que estes meninos olhassem, que 

soubessem ler, que tivessem gosto, que no futuro tivessem gosto e, enfim, fico 

encantada quando oiço dizer: “Olha, aquele teu menino já começou a ler” fico 

encantada (…) (E1MEB); 
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Ilustração 18 – Documentação: pedagógica - trabalhos de escrita 

(…) A sala tem exposto em vários placares diversos tipos de trabalhos afixados 

que foram elaborados pelas crianças na sequência das diversas atividades 

desenvolvidas (ex: desenhos, pinturas, temas relacionados com o 

desenvolvimento de projetos] sendo alguns individuais outros de trabalho de 

grupo; (…) Também as paredes têm afixado quadros de guia/ identificação 

material cuja finalidade é guiar o grupo na sua organização e funcionamento (ex: 

as normas da sala, a identificação das zonas de atividades, o número possível de 

crianças em cada zona de atividades (O1MEB). 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

 

231 

 

 

Ilustração 19 – Trabalhos de escrita  

(…) Na área de Escrita Espontânea foram trabalhar duas crianças. Repetiam o 

trabalho que na semana anterior o investigador observara. Não falavam. 

Reproduziam em escrita através dos Blocos Lógicos. (…) Uma criança aproxima-

se do educador e leva-lhe o trabalho que realizou no Caderno de Escrita 

Espontânea. (…) (O9MEB); 

(…) “Alguns dos trabalhos aqui expostos irão servir como instrumentos de análise 

e avaliação. Conseguimos ver a evolução da criança, aquilo que ela já consegue 

reproduzir, é fácil de comparar um trabalho do início do ano com outro feito 

meses mais tarde. Alguns também vão para o dossier da criança seu portfólio” - 

afirmou (O2MEB); 

(…) Quando já todas as crianças se encontravam com as atividades distribuídas, o 

educador em rápidas abordagens pelos grupos fornecia indicações de como fazer. 

Não se fixando em nenhum grupo em especial, ia circulando por todos. (…) Pediu 

a uma criança que escrevesse no quadro de parede o nome, a data e o dia da 

semana em se encontravam, para que todos os outros pudessem, através da 

observação, reproduzir, nos seus trabalhos escritos, o que estava afixado no 

quadro. Destinava-se ao grupo. A criança fê-lo. (…) As crianças que ficaram na 

mesa central de atividades, ocupavam-se com atividades de escrita, estavam 

absorvidas, por várias vezes o educador permaneceu junto delas [alguns 

minutos]. [~ 5] - (…) Para identificação dos seus trabalhos, as crianças socorriam-

se de uma régua que tinha escrito o seu nome que colocam ao lado do trabalho 

que estão a efectuar e copiam. (…) A sala de aula tem um silêncio. Ouvem-se 

pequenos diálogos em tom baixo. O maior barulho vinha de um grupo de 4 

crianças que se encontrava na zona da garagem a construir uma recta [diziam as 
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crianças], que ao mesmo tempo parecia ser uma ponte. (…) Um grupo de três 

crianças numa folha de tamanho A3 faz uma colagem que aparenta ser a figura 

humana. Na mesa junto da janela, área destinada aos Jogos de Construção, há 

também uma criança que constrói/reproduz /manipula figuras geométricas em 

cima de folhas de papel A4, (…) Há uma criança que ficou sempre sózinha a 

trabalhar. Estava numa mesa na zona da escrita. O seu trabalho exigia-lhe 

concentração. Incluía: Desenho, recorte de texto, previamente elaborado em 

computador e, colagem. A identificação de vogais e alguns ditongos eram 

visíveis. Em simultâneo duas crianças ficaram no computador reproduzindo texto 

que a educador havia elaborado para elas. Utilizam o teclado e vão identificando 

as letras, confirmando no ecrã (O4MEB). 

Os registos são individuais, e por vezes colectivos:  

(…) A sala mantém a mesma disposição de oficinas/áreas de interesse ou 

trabalho desde o início da investigação. Os placares afixados nas paredes da sala 

estavam preenchidos com um maior número de registos de trabalho efectuado. 

Notava-se que tinham afixado um maior número de trabalhos, quer em trabalhos 

realizados colectivamente, quer em trabalhos individuais. (…) A área da escrita 

estava toda preenchida por trabalhos onde era visível uma evolução desde a 

última observação: estavam trabalhos com reproduções de frases e texto, a 

identificação de vogais/consoantes e, também, de escrita espontânea. No 

conjunto, as paredes da sala de aula, hoje, encontravam-se na sua totalidade 

preenchidas com uma multiplicidade de trabalhos efectuados, com as mais 

diversas técnicas e processos de elaboração com diferentes papéis e texturas, 

rasgagem, recorte, colagem pinturas, escrita, desenho livre, etc.] (…) (O4MEB). 

Ao nível do domínio da matemática e das expressões, as crianças são levadas a 

construir espontaneamente noções matemáticas a partir das vivências do dia a dia, 

decorrentes de situações do quotidiano. Para apoiar o desenvolvimento do pensamento 

lógico-matemático e a consolidação e sistematização de noções matemáticas são 

utilizados materiais que permitem uma manipulação dos objeto s no espaço e uma 

exploração das suas propriedades e relações. Esta utilização de diferentes materiais por 

parte das crianças foi observada numa diversidade de atividades, desde jogos, 
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construção, puzzles, atividades de expressão dramática, em que a educadora criou 

situações de problemas lógicos, quantitativos e espaciais a resolver pelas crianças.  

Nestas situações, a educadora recorre à observação informal no decorrer da ação 

pedagógica. A utilização do jogo no domínio da matemática é um desafio colocado às 

crianças, que permite à educadora recolher elementos informativos conducentes à 

elaboração de interações avaliativas (Pinto, 2005, p. 101) ou juízos avaliativos sobre a 

evolução das aprendizagens das crianças. O significado atribuído às respostas durante o 

jogo, evidenciam a possibilidade da existência de uma “representação” sobre a resposta 

dada pela criança e/ou a realização da própria tarefa em jogo. Foram observados 

procedimentos que configuram observação formal, com registo em cheklists ou grelhas 

previamente elaboradas para recolha de informação.  

A avaliação ocorre durante a atividade pedagógica, se entedermos a avaliação 

como um processo que pode envolver comunicação, que se materializa em momentos de 

informalidade através de diálogos entre educadora e criança(s), que ocorrem ao mesmo 

tempo que a ação, ou seja, é durante as “situações” e “experiências de aprendizagem” 

que se constroem o que designámos por “jornadas de aprendizagem”  

Transcrevemos o excerto de um protocolo de observação que registou um desses 

momentos: 

(…) As crianças ficaram contentíssimas quando verificaram que a educadora se 

dirigia a uma zona de materiais. Automaticamente identificaram a atividadeque 

iam fazer (…) “Atenção grandes e atenção pequenas” afirma a educadora: 

- “Vamos agora trabalhar com uma máquina automática que eu aqui tenho” – 

(…) “Eu vou meter este cartão na máquina e esta vai juntar mais alguns números 

e, vão ter que descobrir o resultado”. O grupo reuniu-se à volta da mesa de 

trabalho colectivo. A educadora juntou a si uma mesa e no “Jogo faz de conta” 

montou uma “máquina de calcular” [tapou a frente da mesa que puxou para 

junto de si, colocou duas peças de cores diferentes e colocou grandes peças de 

dominó em cima da mesa] e começou: 

 “Então Sebastião, que algarismo este cartão tem? [2] Quantas bolas tem?” 

 A criança responde. “Então agora vou meter o cartão na máquina.  
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Com quantos vou ficar?” A criança acertou. Ao mesmo tempo uma outra criança 

diz como conseguiu o resultado. Tinha juntado os dois dedinhos e + um e, claro 

dava três, dizia ela.  

O mesmo tipo de exercício foi repetido com outros algarismos. A maioria das 

crianças conseguiu com facilidade prontamente a responder. (…);  

 

Ilustração 20 - O Jogo da máquina de calcular: a construção de jornadas de aprendizagens no 
domínio da matemática 

 

“Agora vou fazer um mais difícil. Atenção! Quantas pintinhas tem este cartão?” 

as crianças vão contando em voz alta. “vou colocá-lo na máquina do + 1. Quantos 

vai dar Noémia?” A criança responde “Pode ser o nove”; “Pode ser ou é o nove? 

Pergunta a educadora (…). O sete ainda não foi reclama uma criança, embora a 

educadora não tenha ouvido. “Isto é para brincar mas também é para pensar. É 

para aprenderem a contar. Que nº é este Sebastião? [3] Quantas bolas estão 

aqui?” a criança demora algum tempo a responder e há uma outra que tenta 

ajudá-lo, mas a educadora interfere e diz que ele sabe pensar (…); 

“Vou colocar novamente na máquina, e vamos ver que nº dá?”. Algumas crianças 

entusiasmadas com o jogo relembram a educadora que ainda não lhes tinha sido 

perguntado nenhum resultado (…); Não é preciso contar as bolas porque está aí o 

nº, diz uma criança à educadora. É o 4. (…) Continuação do jogo, nos mesmos 

moldes. (…);  

Descrição: “Eu tenho uma ideia. Fechem os olhinhos e esta é para o António. 

Quantos vão dar? Estou a perguntar só ao António, Maria. (…), Agora esta vai 

para o Felício, só que a máquina já não vai ser a mesma, agora vai deixar de 

juntar e somar, mas sim vou tirar, vai ser a máquina de retirar, de diminuir. Então 

que cartão é este?” a criança responde 5. “Mas a máquina agora vai tirar 1, com 
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quantos é que vamos ficar?” (…);4 – Responde a criança. “Será?” – todo o grupo 

confirma. (…); A educadora vai rodando por as várias crianças que ainda não 

tinham respondido. 

Algumas crianças queriam responder, a educadora tinha que lembrar que agora 

não era a sua vez. (…); “Agora vou fazer um muito, muito, muito mais difícil e é 

para a Catarina? Repara bem, agora a máquina é azul” e, espera que todos 

estejam em silêncio e mostra uma peça. [6], agora vou meter na máquina do 

dois. O que vai sair?”A criança responde 8. “Será que é esse nº?” – pergunta ao 

grupo. Alguns confirmam. (…) A educadora continua, mas, agora, já não mostra o 

algarismo, deixa apenas observar as pintinhas da peça do dominó. Pede à 

Almerinda que junte + 2 e que pense. “Silêncio” – todas as crianças observam – a 

criança respondeu muito baixinho 7. “Muito bem” [Esta criança recusase a falar 

para ao grande grupo, só o faz quando está na interação direta com nº reduzido 

crianças ou com a educadora] – mas como ela falou tão baixinho, uma criança 

referiu indignada: “Como é possível, ela só fala na rua [recreio]. 

A educadora começa a cantar: mãos para cima, a brilhar, boca fechada sem 

falar, sentados nas cadeiras, costas direitinhas, olhem para mim. A canção 

ritmada serviu para o grupo uniformizar procedimentos e focarem a atenção na 

educadora. De imediato, começam a ser distribuídas diferentes atividades pelo 

grupo.  

Como temos vindo a apresentar, da intervenção educativa da educadora ressalta a 

importância que esta atribui à avaliação enquanto processo numa interdependência 

entre o saber escutar as crianças, permitindo-lhes que tome a iniciativa e também 

orientá-las e guiá-las nas suas”jornadas de aprendizagem”, promovendo “práticas 

democráticas” nas realizações a cada momento. A sua permanente atitude de escuta e 

observação na “ação situada” permite-lhe (re)orientar a sua prática, recorrendo a ações 

que configuram uma prática de avaliação formativa, que decorre progressivamente, de 

um modo interativo, negociado entre crianças, com carácter sistémico e holístico.  

É na esteira deste pressuposto que analisamos e interpretamos as atividades de 

carácter lúdico131,que enformam a aprendizagem na educação pré-escolar, ou seja, o que 

                                                           
131

 Designação utilizada por Moyles, 2006.  
“O Lúdico é eminentemente educativo no sentido em que constitui a força impulsora de nossa 

curiosidade a respeito do mundo e da vida, o princípio de toda descoberta e toda criação” (Santo Agostinho). 
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vulgarmente se designa por “brincar”. Estas atividades são, em si mesmas, uma estatégia 

privilegiada na promoção dos processos de aprendizagem, surgindo incorporadas no 

quotidiano da ação educativa, integradas e relativas a todos os domínios e áreas 

curriculares propostas pelas OCEPE (1997).  

Com efeito, o “brincar”, enquanto parte integrante do currículo, surge, 

naturalmente, como estratégia pedagógica para a “construção de jornadas de 

aprendizagem”, estando sempre presente durante as atividades, quer estas estejam ou 

não estruturadas e planeadas.. O “brincar”, enquanto atividade de excelência (Moyles, 

2006; 2010) no desenvolvimento e aprendizagem das crianças em idade pré-escolar, no 

seu percurso educativo, atravessa um continuum de experiências. Foram observadas 

inúmeras situações que evidenciam esta(s) oportunidade(s) de aprendizagem, em que as 

crianças aprendem e desenvolve-se  

Estes momentos lúdicos vivenciados pelas crianças ocorrem individualmente, entre 

pares ou em pequenos grupos, ao nível do “envolvimento”, dos diálogos reproduzidos, 

nos momentos de interação entre crianças, no brincar ao “faz-de-conta”, são momentos 

privilegiados e promovidos pela educadora e registados nos diversos protocolos de 

observação realizados. 

Os tempos de atividades lúdicas, designados por “brincar”, surgem articulados e 

integrados com toda a dinâmica de sala enquanto estratégia pedagógica, bem como 

através da reprodução das regras de vivências da vida social da classe, em “actos” de 

imitação e repetição (rotinas). Verifica-se que enquanto algumas crianças têm em mãos 

atividades de escrita e/ou de projeto, outras brincam livremente  

(…) As crianças podem circular livremente pela sala, no entanto, durante a 

realização do seu trabalho, não se misturam com as crianças que tinham outros 

trabalhos em realização, quando finalizavam o que tinham em mãos, tinham a 

liberdade para optar, fazendo a sua troca sem ser necessária a ajuda da 

educadora (…) A atividade manteve-se durante o período de observação, com a 

mesma regularidade, as crianças brincaram livremente, mudavam de atividade 

entre si. Faziam, previamente, o registo no Mapa de Atividades sempre que 

mudavam de atividade. A educadora ocupava-se com pequenos grupos, dando 

indicações precisas. Não se registavam barulhos, a sala manteve sempre o 
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mesmo ritmo trabalho. As crianças continuavam a mudar, livremente, de 

atividade em atividade, sempre que manifestavam interesse em participar e 

explorar algo diferente do que estavam a fazer. Por vezes, juntavam-se a um 

outro grupo (O4MEB)  

 

Ilustração 21 – A construção de “jornadas de aprendizagem” na área do conhecimento do mundo: 
experiências e registos 

 

As práticas de avaliação observadas no que reporta a atividades que se cruzam o o 

“brincar” com a área do conhecimento do mundo remetem para a configuração de uma 

avaliação formativa, materializada enquanto desafio e “estratégia pedagógica” de 

aprendizagem conducente à promoção do conhecimento científico. A educadora faz 

registos com o objectivo de documentar as atividades realizadas, adoptando por vezes 

grelhas específicas de avaliação que adapta e reformula em função das atividades 
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realizadas. Há cartazes afixados nas paredes132 com a descrição das experiências e 

registos produzidos pelas crianças sobre essas mesmas experiências. Pelo que se infere, 

que a educadora utiliza uma dinâmica que cruza procedimentos formais e informais de 

avaliação numa interação participativa de todos os que nela participam. Por conseguinte, 

os protocolos de observação registam a interseção entre as diferentes áreas de conteúdo 

e domínios curriculares, num processo flexível efectivado através da realização das 

atividades. A descrição de “experiências” relacionadas com “o mundo que nos rodeia” 

que fomentam a curiosidade “natural” da criança e o seu desejo de saber e compreender 

o porquê das coisas (e.g., experiências e atividades com água, seres vivos, objeto s e 

materiais).  

Adiante se apresenta excerto de registos de protocolos que evidenciam a 

realização de experiências e atividades que visam a sensibilização às “ciências”: 

(…) Estava na hora das Ciências. Desta vez, todos iriam participar, utilizou 

materiais já previamente preparados. Colocou em cima da mesa água, palhinhas 

e uma pinha. Fala do dia anterior. [Esta era uma atividade de continuidade] 

Menciona que houve alterações na pinha e pergunta o que aconteceu. Foi dado 

um tempo para as crianças observarem e verem as diferenças ocorridas. Ao 

mesmo tempo ia mantendo diálogos. (…); Atenta ao grupo, focalizada a sua 

atenção na pinha, uma criança diz: “Fechou-se”. (…), Muitas crianças 

participaram e puderam verificar a alteração na pinha. Através da interrogação 

[e questionamento] a educadora ia levando as crianças à descoberta, 

estimulando-as e confrontando-as com situações semelhantes do dia-a-dia. (…) [e 

continua]  

- “Vamos experimentar por esta pinha ao calor. Onde nós temos calor?” (…) 

- “Ao sol, à janela (…)” 

 - “Então vamos relembrar: Vou escrever a 1ª experiência que fizemos” (…).  

As crianças fazem a descrição da experiência relembrando as diferenças 

registados e “o porquê”, ao mesmo tempo a educadora ia registando no mapa. 

As crianças falam entre si, descrevem e relembram o que conseguiram aprender, 

e também, os materiais que utilizaram. (…). No placar destinado às 

                                                           
132

 Há um espaço na sala de atividades para colocar os registos efectuados e as descrições das 
experiências à semelhança da pedagogia de Freinet. 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

 

239 

 

“Experiências” encontrava-se um registo feito sobre uma outra experiência 

desenvolvida dias antes, cuja temática tinha sido o “arco-íris”, e que se 

encontrava estruturado (…) Enquanto a experiência decorreu,duas crianças na 

área de jogos de chão estiveram a fazer construções (…) (O3MEB); 

(…) Ao mesmo tempo,a educadora solicita voluntários para acabar um trabalho 

anteriormente iniciado sobre “experiências” e mostra uma folha de tamanho A4. 

(…) Vai buscar alguns materiais de experiências, coloca-o sobre a mesa e 

pergunta quais as diferenças que conseguiam identificar desde o dia anterior. (…) 

As crianças vão respondendo, algumas estão surpreendidas, olham para a flor 

que antes era da cor “branca”, agora estava “rosada” e, a garrafa também tinha 

menos água, a flor tinha “bebido” água. Seria? Perguntava a educadora. A altura 

da água não era a mesma, tinha baixado, pois tinha sido marcado no dia anterior 

o sítio por onde a garrafa ficou [com água] e agora era menos. A garrafa estava 

no centro da mesa para que todos pudessem verificar. 

- “Porque será?” - Interrogou a educadora para todos. 

-“ Vamos lá todos pensar”. E, em simultâneo recolhe todo o material [esteve 

apenas alguns minutos] e diz que teriam que esperar mais uns dias para saberem 

o que iria acontecer. Mas podiam ir pensando, para ver se descobriam (O5MEB); 

(…) Depois de ter sido terminado o período de acolhimento e recepção ao grupo 

de crianças, estas sentaram-se em redor da mesa colectiva de trabalho. (…) 

ocuparam-se por diferentes atividades, maioritariamente, o grupo ocupava-se do 

tratamento e limpeza da caixa dos bichos-da-seda, puseram-lhes folhas de árvore 

para que os bichos se alimentassem. Em cima da mesa estavam várias caixas de 

papelão e dentro delas havia bichos de seda (…), eram contados quantos bichos 

ficavam em algumas das caixas. Colocaram duas dúzias dentro de uma caixa, 

diziam [as crianças] serem os maiores, enquanto esta atividade decorria a 

educadora ia interrogando sobre as várias fases que os bichos-da-seda já tinham 

passado, e o que já tinha sido feito. As crianças participavam (…) Havia alguma 

excitação em torno deste grupo. Estava envolvido em pleno com o que estavam a 

fazer. Como eram várias as caixas, a operação ia-se repetindo. O tamanho dos 

bichos era diferente e por isso observável (…) A educadora relembrava o mês em 

que tudo tinha começado, e quais as etapas por que já tinham passado até 
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estarem assim. Limparam todas as caixas e colocaram várias folhas para os 

alimentar. A educadora faz alguns registos (O7MEB); 

 “Da parte da manhã, eu estava a conversar com um pequeno grupo de meninos 

e, dissemos que estávamos com dificuldade de ver quantos dias demora um 

bichos-da-seda a nascer. E porquê? (…). Porque eles são muitos e não dá para os 

distinguirmos. Não é verdade? E o que foi que eu disse que tínhamos que fazer?” 

(…); 

-“(…) é sinal que vão começar a fazer o casulo”(…) -“eles não gostam de 

amoras?” 

 – “é verdade, eles só comem folhas. (…) é como já vimos, a vida deles é comer, 

comer, e o quê a acontece? Ficam gordos e, depois ficam parados e vão começar 

A fazer o casulo”. (…) Hoje de manhã começamos a contar quantos já estão a 

fazer o casulo (…), mas agora o que importa responder é: porquê que um era 

riscado e o outro é liso? (…). Então, o que tem riscas [termo utilizado riscado] é o 

macho. Depois o que começa a fazer? (…) Começa a lavar a baba”. Vamos deixa-

lo numa caixinha pequenina, para ele fazer o casulo. Ele está muito penduradinho 

numa folha como vamos então fazer? (…) (O8MEB). 

O Modelo Curricular da Escola Moderna Portuguesa considera o sistema de 

avaliação integrado no próprio processo de desenvolvimento da educação; por isso dá 

maior ênfase à função reguladora formativa, muito embora a cooperação em que 

radicam as práticas educativas possam assumir a dimensão de controlo dado que se 

implica a participação das crianças em todos os momentos do processo educativo. Neste 

sentido, a relevância de realizar opções de avaliação evidencia-se através da construção 

de uma pedagogia estruturada em torno da criação de oportunidades de aprendizagem 

que apelam e encaminham as crianças para a participação em todos os momentos da 

ação educativa. Este é um elemento integrante da ação educativa levada a cabo na sala 

de atividades do jardim de infância “O Paraíso” como temos vindo a descrever.  

O envolvimento necessário de cada criança e a negociação de atividades dão lugar 

à construção de "jornadas de aprendizagem” resultantes da ação situada. Ao “aprender a 

aprender” ou considerar a criança como “aprendente” (Moyles, 2010) os saberes 

construídos dão lugar à construção de um currículo integrado e transversal “emergente” 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

 

241 

 

e “natural“133 da criança, fazendo que cada uma seja participante activo no seu próprio 

processo educativo. Na procura de respostas aos seus interesses e questionamentos a 

criança é parte integrante desse mesmo processo, actuando a educadora como 

orientadora e promotora da criação oportunidades dessa participação para a descoberta 

de respostas às interrogações. 

O uso metodológico da abordagem por projetos é uma das estratégias utilizadas 

pela educadora que possibilita e estimula as competências emergentes das crianças, 

ajudando-as a aprofundá-las, uma vez que, essas competências são intencionalmente 

“colocadas em uso” em ambientes de aprendizagem preparados para esse efeito.  

A esse respeito registámos o desenvolvimento do projeto sobre os Alimentos 

(O5MEB) que evidenciou que foi possível fazer a sua monitorização e a regulação da 

ação, enquanto procedimento regulador. A educadora dedicando algum tempo a 

experiências durante as quais as crianças fizeram observações “meticulosas” e perguntas 

em relação aos alimentos, ao tipo de alimentação e subtemas interligados, permitiu-lhes 

explorarem respostas através da realização de trabalhos preparatórios e subsequentes 

que se constituíram enquanto documentação. Foram elaborados registos “cuidadoso” e 

“detalhado” das experiências, foram realizados jogos e atividades de expressão plástica e 

dramática (o teatro) relacionados com o tema. Os protocolos de observação registaram 

alguns desses momentos do trabalho de projeto realizado: 

(…) a educadora vai buscar um pano redondo - material de flanelógrafo, cor 

bege, já com marcações para a mesa central, explica que aquela era a roda de 

alimentos que tinha sido construída por uma mãe, e os alimentos também 

tinham sido feitos por ela [recortes em material de flanelógrafo de frutos e 

vegetais (…), agora cada um deveria ir retirando o que lhes era pedido. (…) Há 

perguntas, questões e diálogos entre crianças e educadora. (…) Há também 

recortes em papel, recortes de revistas, trabalho já anteriormente realizado pelas 

crianças sobre o tema. (…) Só duas crianças vão continuar com esta tarefa. 

Informa que deverão escolher apenas “cereais”. (…). Sobre a roda dos alimentos 

uma criança faz um recorte e colagem (…) (O5MEB). 

                                                           
133

 Siraj-Blatchford (2005, p. 15). 
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Ilustração 22 – Trabalhos realizados no âmbito do projeto sobre os alimentos 

O recurso à pedagogia por projetos, como afirma a educadora permite assegurar o 

envolvimento e a participação das crianças na vida da classe. A realização de projetos nas 

diversas fases resultam, por vezes, de uma programação inscrita numa intencionalidade 

educativa por parte da educadora, outras vezes, resultam do interesse manifestado pelas 

crianças em saber algo, quando estas questionam e interrogam sobre “descobertas sobre 

a vida”, os “hábitos” do “mundo”, ou qualquer assunto que lhes interessa saber e 

aprender.  

O recurso a uma metodologia através da abordagem por projetos foi relatada pela 

educadora da seguinte forma: 

Eu utilizo a pedagogia por projetos. A pedagogia de projeto é uma pedagogia que 

faz parte do Modelo Escola Moderna mas também faz parte do High Scope, faz 

parte do Reggie Emilia, portanto faz parte. Há muitos modelos pedagógicos que 

utilizam a pedagogia de projeto. Embora possam não ser, [projetos] sempre dos 

interesses dos meninos, outros podem partir para o projeto que seja do interesse 

dos adultos. Ou seja, os adultos a propor. Eu também posso propor qualquer 

coisa. Eu sou um elemento do grupo, não é? Também posso propor qualquer 

coisa (E1MEB). 
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Ilustração 23 – Trabalhos realizados no âmbito do projeto tapeçarias 

Esta abordagem pedagógica, centrada em problemas e interrrogações das crianças, 

é uma forma de as motivar para a investigação, e de as conduzir à descoberta de 

resposta com base no que conhece das crianças e das suas experiências, afirma a 

educadora. O seu questionamento é transferido para o desencadear de projetos 

apoiados e articulados com atividades pedagógicas reguladas pela educadora. Desta 

forma, a educadora dá expressão aos saberes das crianças, levando-as a elevar os seus 

andaimes134 (scaffolding) de conhecimento e a promover os processos de “aprender a 

aprender”135, resultantes de situação-problema apresentados por elas próprias. O recurso 

a esta estratégia pedagógica visa integrar as crianças enquanto elemento integrante e 

parte do grupo, pois ela própria é também um elemento do grupo (E1MEB). 

 

5.3. Avaliação como Processo de Comunicação 

Os momentos de avaliação para a comunicação são momentos que integram as 

rotinas instituídas na prática educativa, na forma de regulação cooperada como propõe 

Niza (1998). Efectivamente, os momentos da comunicação identificados na nossa 

investigação, na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”, são momentos de 

construção e reconstrução de práticas sociais autênticas. Através das opiniões que cada 

criança expressa, estas são objeto de apreciação e são submetidas à análise crítica das 

outras crianças. O sentido de resposta construído e a necessidade de responder ao 

                                                           
134

 Scaffolding, termo utilizado na língua inglesa.  
135

 Cf. refere Pramling, Sheridan, & Williams (2006, p. 16) 
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“porquê”, ao “para quê” derivam de um contexto de exigências das próprias crianças, 

muitas das vezes em resultado de momentos de auto-avaliação individual ou colectiva 

das tarefas e atividades realizadas que acontecem no quotidiano da ação educativa.  

Com efeito, os trabalhos realizados, antes de serem guardados nos dossiês, são 

colocados à apreciação colectiva, quer sejam desenhos, quer sejam trabalhos de 

construção, quer sejam, outras realizações efetuadas pelas crianças. Esta análise e 

apreciação realiza-se nos momentos destinados à comunicação. Efectivamente, estes 

momentos de comunicação, de iniciação às práticas democráticas resultantes do 

processo de ensino e aprendizagem reproduzem, efectivamente, a apreciação crítica 

sobre o trabalho realizado por cada criança individualmente ou em grupo. São momentos 

de avaliação em que se analisa os trabalhos efectuados e se emite um juízo avaliativo de 

cariz formativo. Orienta as mudanças que podem ser introduzidas e/ou ajuda a 

compreender “como” e “porquê” devem ser realizadas determinadas tarefas e/ou 

atividades. Esta avaliação para a comunicação tem a finalidade de regular tanto as 

“eventuais” dificuldades e/ou necessidades das crianças, bem como o processo educativo 

em desenvolvimento. A este propósito transcrevem-se alguns excertos de registo dos 

protocolos referentes à realização destes momentos de avaliação e comunicação: 

Portanto, há um momento no dia que é o momento da comunicação. É logo a 

seguir à vinda ao recreio das 11h30 ao 12h00 em que eu vou pedir ao grupo de 

meninos que partilhe ao grupo as aprendizagens que fizeram durante a manhã. A 

criança quando está a explicar aos outros aquilo que fez está a assimilar muito 

melhor aquilo que [é] a [sua] aprendizagem, não é? Portanto, está a partilhar 

com os outros e a ensinar aos outros o seu conhecimento, ou seja, “é a ensinar 

que a gente aprende”. (…) É a ensinar que a gente aprende e eu faço isso. Eu faço 

portanto de forma a que toda a gente tenha esse momento de partilha (E1MEB); 

“Atenção uma coisa que eu faço na comunicação, que eu faço e que se deve 

fazer, não é? Quem aplica o modelo [MEM], a comunicação não é só utilizada 

para dar a conhecer os trabalhos bons que se fazem. Também pode ser 

necessário nessa comunicação, para pedir ao menino que não faz um trabalho 

tão bem para partilhar com os outros aquilo que fez e, depois, os outros 

motivarem-no a ir mais longe. E dizerem, repara: tu podias ter feito isto, isto, isto, 
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sem ser com aquele sentido da crítica negativa, mas pela positiva. Ao mesmo 

tempo está a receber opiniões, aceita a opinião e vê que pode ir mais longe. 

Aprender a crescer”(E1MEB). 

“A arrumação de trabalhos que é feita à quinta-feira, devemos fazê-la 

juntamente com o Mapa das Atividades. Aquele Mapa de Atividades onde nós 

vimos quais as áreas mais trabalhadas, áreas menos trabalhadas pela criança, e 

que o fazemos? Pensar o que vamos fazer na semana seguinte e o que tu tens 

que trabalhar mais? Isso eu faço juntamente com as crianças, é o ajudar a 

crescer, o intuito é sempre eles observarem, e fazerem qualquer comentário ao 

trabalho dos outros, eles verem que o colega aprendeu. E, quando eles estão a 

ver o que o colega já é capaz, eles também estão a aprender, e portanto, o 

objectivo para mim disto é eles aprenderem também uns com os outros e o 

responderem às suas próprias questões (O7MEB); 

As crianças continuaram sentadas ao redor da mesa grande de trabalho na 

distribuição e arrumação de trabalhos ao mesmo tempo que iam sendo feitas as 

apreciações e comentários. Todos os trabalhos que estavam no tabuleiro foram 

colocados para apreciação colectiva e só depois é que depois de ter sido dado 

como concluído, o trabalho podia passar para a pasta de “Arquivo” (…); durante 

esta atividade a educadora foi revisitando momentos vividos durante a 

elaboração dos trabalhos e lembrou a participação de algumas mães que 

estiveram a ajudar a realizar alguns deles (O7MEB). 

Foram também identificados procedimentos no que reporta à comunicação da 

avaliação aos pais. Embora não participem no processo de avaliação, são informados 

sobre a mesma. Esta informação não configure na plenitude uma perspetiva sumativa de 

avaliação, uma vez que se verifica a ausência de alguns elementos implícitos neste tipo 

de avaliação, não deixa de apresentar o resultado do processo educativo desenvolvido 

por cada criança (produto), acompanhada de um conjunto de evidências documentadas 

pedagógicas. Ao receber a informação através de uma ficha de informação, a educadora 

partilha com os pais e familiares o que se faz no jardim e a sua intencionalidade e 

objetivos. A este propósito a educadora afirmou:  



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

246 

 

Faço também uma reunião de pais em que também mostro como é que é o 

trabalho. O que se faz ao longo de um dia no jardim e qual a minha intenção, 

quais é que são os meus objetivos e, portanto, logo no princípio do ano eles ficam 

logo a saber o que é que eu quero e qual é a minha forma de trabalhar (…) 

Específicamente no campo da avaliação, a família recebe a informação através de 

uma ficha elaborada de acordo com os domínios curriculares inscritos nas OCEPE, 

que se realiza de acordo com o calendário escolar, com reuniões trimestrais e 

final do ano. 

É assim, eu normalmente o que faço é o seguinte: tenho uma ficha elaborada, 

com as competências que os meninos devem adquirir. Depois, no fim de cada 

período mais ou menos, vou e marco, vou ver mais ou menos. O quê que ele já 

tem. (...) eu tenho [uma] e a minha colega tem outra e outra colega tem outra. 

Vamos agora criar uma conjunta. O que nós fazemos aqui no estabelecimento, o 

que temos por norma é: cada educadora trabalha, e no final de cada ano, no final 

do ano lectivo o que fazemos é uma aberta, com questões abertas com Formação 

Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo, com as 

três áreas de conteúdo é que nós fazemos a avaliação a respeito dos meninos. 

Fazemos esse registo com folha aberta, agora, estamos a discutir em conselho de 

docentes se vamos fazer a alteração disso ou não (E1MEB). 

 

6. A Documentação da Avaliação 

 6.1 A Recolha de Evidências 

A recolha de informação e de evidências para a documentação pedagógica sobre o 

trabalho realizado na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”, sobre 

aprendizagens das crianças, a educadora utiliza um conjunto de estratégias e de 

instrumentos consentâneos com os adotados  pelos seguidores da filosofia do MEM, 

destacando-se entre estes o Diário e O Mapa de Registo de Atividades. Estes dois 

instrumentos regulam toda a ação pedagógica, desde a preparação e gestão das 

atividades, à avaliação e reflexão sobre o trabalho realizado. 
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A educadora observa o que a criança faz, ouve o que a criança diz; recolhe 

amostras do trabalho realizado que coloca nas paredes da sala regularmente, utilizando-

as como expositores permanentes das produções das crianças, permitindo-lhes, assim, 

rever e (re)lembrar os seus trabalhos, observar o trabalho realizado pelos seus colegas 

em tudo o que vai sendo construído nas atividades de desenho, pintura, tapeçaria. 

“Alguns dos trabalhos aqui expostos irão servir como instrumentos de análise e 

avaliação. Conseguimos ver a evolução da criança, aquilo que ela já consegue 

reproduzir, é fácil de comparar um trabalho do início do ano com outro feito 

meses mais tarde. Alguns também vão para o dossier da criança seu portfólio” - 

afirmou a educadora (O2MEB) 

É também nas paredes da sala de atividades que as crianças encontram os mapas 

de registo, os trabalhos específicos nos domínios da escrita e da expressão, bem como os 

trabalhos colectivos realizados e o que realizaram ao longo da semana sempre finalizado 

com um registo de avaliação: 

(…) o trabalho desenvolvido na semana é, posteriormente, e sempre, finalizado 

com um registo de avaliação sobre o modo com decorreu “se foram ou não 

efetuadas as atividades previstas, o que fizeram, se gostaram, o que queremos 

ainda fazer” (…) A educadora foi também buscar, para que o observador pudesse 

verificar, “Diários” antigos, “Registos semanais das atividades”. Correspondiam 

ao n.º de semanas em trabalho, desde o início deste ano lectivo. (…) Explicou que, 

por vezes, há excepções, como o caso da semana anterior, uma vez que tinha sido 

uma semana muito complicada com atividades de trabalho natalício, razão 

porque algumas colunas ficaram por preencher. A educadora falava do mapa que 

estava afixado no placard (…) Como evidência dos registos regularmente 

efectuados e para que o observador pudesse verificar, a educadora foi buscar a 

proposta de trabalho de 3 de Novembro 2007, com o respectivo registo efectuado 

pelo grupo, elaborado no “conselho”. Este instrumento de registo tinha escrito no 

cabeçalho conceitos de ciências trabalhados nessa semana -, “Flutuar” ou “Não 

flutuar”, conceitos esses relacionados com experiências efetuadas. Tinha, 

também, a identificação das atividades com o nome das crianças que a tinha 

realizado (O3MEB). 
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6.2 A Observação 

A observação, como processo cuja função imediata é a recolha de informação 

sobre um objeto, constitui-se como um elemento fundamental de qualquer acto 

avaliativo (Ribeiro, 2005). Nesta óptica, pensamos que esta informação só dará lugar a 

um processo de avaliação se reconvertido em benefício do objeto porque foi realizada. 

Assim, a observação enquanto “acto” de “olhar focalizado”, de reflexão e de potencial 

crítico, que tem subjacente uma conceção formativa de diagnóstco e de regulação da 

ação. É o meio por excelência ao dispor da educadora para materializar a avaliação na 

educação pré-escolar.  

Neste sentido, os dados recolhidos permitiram verificar que na sala de atividades 

do jardim de infância “O Paraíso”, a educadora através da observação, recolhe 

informações e evidências, identifica o que a criança sabe e pode fazer, procura descobrir 

os seus interesses, as suas característucas únicas, atitudes e disposições (Hills McAfee e 

Leong, 1997), direccionando a sua atenção para a criança individual e para o grupo. O 

processo de avaliação desenvolvido apoia-se na observação para a recolha de informação 

sempre que se verifique a necessidade do esclarecimento de dúvidas sobre algo concreto 

em relação a uma situação específica de aprendizagem e ainda quando é necessário 

tomar notas ou registar situações específicas. 

A educadora recorre a uma observação intencional e planeada das crianças, não de 

todas em simultâneo mas de cada uma criança em particular, do seu comportamento, 

das suas interações, dos seus interesses, das suas dificuldades, dos seus diálogos. Por 

vezes, são breves narrativas que regista depois da situação ocorrer, em que descreve um 

comportamento que considera relevante, relatando o que aconteceu e que lhe permite 

mais tarde (re)lembrar e ter presente a essência desse acontecimento. Nestes casos usa 

essencialmente o seu Caderno de Registos. 

Contudo, observar e registar são componentes importantes do processo, que 

necessitam ser continuadas para que seja possível um acompanhamento e monitorização 

da ação pedagógica (Parente, 2005), situação que a educadora valoriza enquanto 

estratégia pedagógica. No entanto, no seu discurso a educadora referiu que priviligia a 

recolha de informação ocorrida durante os momentos de comunicação, os quais 

considera como momentos de observação e sobre os quais elabora registos. A 
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intersecção entre os momentos de comunicação e os momentos de observação são, por 

vezes inter-dependentes, uma vez que se influenciam recíprocamente. A limitação 

temporal para a elaboração de registo sobre a prática de observação foi referido como 

uma dificuldade. A este propósito foi referido no discurso da educadora: 

Utilizo muito, muito a observação. Às vezes, registo outras vezes não, mas isso, é 

a preguiça da educadora. A gente às vezes falha nos nossos próprios registos, 

também falho por falta de tempo. Eu não tenho tempo. (…) É assim, eu posso ter 

dúvidas, se eu tenho dúvidas nalguma coisa, [é] claro que eu tenho e, eu vou 

fazer, é claro que eu vou fazer [observação]. Agora senão tenho, não tenho 

necessidade de fazer (E1MEB). 

(…) Mas para mim ele é um registo de observação. É um registo de observação. 

Não é aquela ficha que tem que ficar ali. Eu posso ir acrescentando. Nem que 

está dividido. Por exemplo, eu utilizo (…) eu tenho outra coisa, aquele registo, 

estes da comunicação, eu também vou lá ver, (…), mas já está tudo tão 

mecanizado, eu por exemplo tenho o hábito, no registo da comunicação, eu 

tenho um mapinha onde registo quem comunicou. E comunicou sobre o quê, e 

faço também uma observação de síntese ao lado, por exemplo esta criança 

comunicou sozinha, é capaz de comunicar sozinha, não precisa de ajuda do 

adulto, utiliza um bom vocabulário, eu vi que ele já era capaz de escrever 

números. Eu vou fazendo lá também essas “observaçõesinhas”. E portanto, é 

mais um instrumento que eu depois vou ter para me ajudar a preencher a grelha, 

a tal grelha de registo de observação. Há uma série de instrumentos que depois 

me vão permitir, um conjunto de registos que me vão permitir fazer um registo de 

avaliação de cada uma das crianças e do grupo ao mesmo tempo (E1MEB). 

 

6.3 Os Instrumentos de Registo 

Para documentar as situações de aprendizagem de forma credível e sustentada, a 

educadora utiliza instrumentos. Por vezes, criados e pensados para o efeito, designados 

registos de observações, capazes de fornecer dados importantes acerca de cada criança, 

dos seus interesses, das suas aquisições ao longo do tempo e também das suas 

limitações/dificuldade. Outras vezes, criados durante as atividades para (re)lembrar ou 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

250 

 

fixar percursos metodológicos a concretizar (e.g., mapas de experiências, esquemas para 

fixar nas paredes da sala) e ainda instrumentos, grelhas de registo que identificam o 

objeto a avaliar e o destinatário (e.g., registo de comunicação, registo de avaliação do 

Mapa de Tarefas, cheklists). 

 

 

 

Ilustração 24 - Instrumentos de registo 

 

6.2.1 O Caderno de Registo 

O registo da informação recolhida é uma tarefa complexa e exigente, 

nomeadamente ao nível do tempo necessário, como referido anteriormente, e também 

para que a informação recolhida seja regularmente analisada, e se torne útil. A busca de 

lembrança, compreensão e significado para a informação recolhida às “expressões e 

“dizeres” das crianças é de extrema relevância para a educadora, nos momentos em que 

precisa de avaliar. Para colmatar esta dificuldade, a educadora utiliza o que designa por 

“Caderno de Registo”, que considera ser um instrumento privilegiado para a recolha de 

informação, no quotidiano da ação pedagógica. Possibilita-lhe o registo imediato das 

“situações” e “factos” que ocorrem e tornando-se muito útil para o smomentos de 

avaliação  

“Aquele meu Caderno é o Caderno de Registo da palavra dos meninos e não só. 

Registo praticamente quase todas as coisas que se passam, que eu não quero 

esquecer e que me vão servir a seguir para uma avaliação aos meninos. Quando 
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eu quero ir ver: Será que este menino tem feito, sei lá, este menino pode não 

fazer o texto, não querer fazer, porque ninguém é obrigado a fazer, eu não obrigo 

nenhum menino, ele dá-me a notícia, tenho que a escrever, ele vai ter que ir fazer 

essa atividade. Quando eu pergunto: “queres que a professora te escreva o 

texto? Se ele disser que sim [existe ali um auxiliar de memória às palavras da 

criança] (E1MEB). 

Para além disso, destes instrumentos que vai adapatando às necesidades do grupo, 

utiliza instrumentos de registo semanais e mensais. Muitos resultam de instrumentos 

propostos pelo MEM, como é o caso do Mapa de Atividades e do Diário. São também 

utilizados instrumentos para o registo de projetos e de tarefas, alguns deles utilizados em 

momentos de comunicação e autovaliação das crianças. 

(...) Faço numa folhinha como nome deles todos e a correr registo aquilo que eles 

me dizem. Já é capaz de fazer «não sei quantos», muitas vezes são frases deles 

próprios.(...) utilizo o registo dos projetos, o Mapa de Atividades, o Diário, o mapa 

da avaliação do registo das tarefas, que eu tenho feito também com eles, no que 

é que consistia cada tarefa e quando é que vamos considerar, como é que 

podemos avaliar e cumprir, não cumprir e cumprir assim e assim e como sei que 

eles às vezes são “crueizinhos” uns com os outros, quando estão zangados com 

fulano e tal. Toca a deitar abaixo. (E1MEB) 

 

6.2.2 Os Mapas de Registo 

No que concerne ao processo de construção da documentação pedagógica, este 

apresenta-se com grandes possibilidades ao nível da descrição e do conhecimento sobre 

a ação realizada. A sua organização cuidadosa propícia informação sobre do processo 

educativo e dos progressos realizados pela(s) criança(s), e por outro lado, permite à(s) 

criança(s) apreciar a informação sobre o seu próprio processo de aprendizagem e, 

apreender e (re)lembrar o percurso percorrido, incrementando dessa forma a sua 

participação activa na sua análise e autoavaliação. Além disso, a documentação 

pedagógica constitui uma base para os encontros e a comunicação com os pais e 

familiares da criança (Parente, 2002; 2004; Katz e Chard, 1996).  
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Neste sentido, os dados recolhidos na nossa investigação no que reporta 

documentação pedagógica do processo educativo identificaram os mapas de registo a 

serem preenchidos pelas crianças como instrumentos priviligiados para a recolha de 

informação no quotidiano da ação pedagógica. Estes maps são instrumentos que fazem 

parte integrante de todo o processo de avaliação, independentemente o momento, do 

tema ou projeto que esteja a ser desenvolvido. Estes instrumentos são recomendados 

para os educadores que optam pela aplicação dos príncipios e pressupostos educativos 

do MEM. Foram identificados: i) o mapa de actvidades; ii) o Mapa de Tarefas136; iii) o 

Mapa de Presenças137; iv) o mapa do tempo e; v) o Diário. Estes, são, entre outros, 

aqueles que maior significado apresentam na nossa investigação. Os dados recolhidos 

confirmam a sua utilização regular no quotidiano da ação pedagógica a serem utilizados 

pelas crianças. Adiante transcreve-se excertos dos registos efecuados na nossa recolha de 

dados: 

“Todos os dias como é que eu faço o registo? Começo assim: Eu tenho aqueles 

instrumentos todos dentro da sala que as crianças utilizam, e é assim: de manhã, 

eles chegam marcam a presença. O Mapa das Presenças não só serve para lhes 

dar a noção de tempo como também aprendermos a parte relacionada com as 

contagens (…) e tudo isso. Depois disso, eu tenho uma outra coisa dentro da sala 

que são os responsáveis. Vamos criando responsáveis para as tarefas que vão 

surgindo. (…) Porque é que é a educadora que vai fazer tudo? A educadora vai 

partilhando com os meninos tudo isso. [É]O poder fazer! Eu não só partilho e faço 

que eles participem na organização como o próprio poder vai sendo partilhado 

com eles. Por exemplo, (…) Criamos uma tarefa e arranjamos uns responsáveis 

para essa tarefa. A tarefa é serem responsáveis.  

                                                           
136

 O Mapa de Tarefas, designado segundo o MEM por Quadro de Tarefas é constituído por um 
quadro de pregas encabeçado pelos nomes das tarefas de manutenção e apoio às rotinas (mesas, limpar sala, 
almoços, arrumar oficinas, etc.) alinhados horizontalmente. Nas pregas, sob a designação de cada tarefa, são 
inseridas linguetas de cartolina com o nome dos alunos responsáveis pelas tarefas e pelos registos (Niza, 
1998, p. 150) 

137
 Este [é um] mapa para as crianças marcarem com um sinal convencional a sua presença, na 

quadrícula onde o seu nome se cruza com a coluna do dia respectivo do mês e da semana. Os ritmos de 
presenças alternando com as ausências, sempre significativas para cada criança, ajudam a construir a 
consciência do tempo a partir das vivências e dos ritmos. Muitos dos trabalhos de leitura e de interpretação 
desses registos deverão ocorrer ao longo do ano escolar. Todos os quadros de registo utilizados funcionam 
sistematicamente como plataformas de balanço e de estudo para o desenvolvimento lógico-matemático, 
linguístico e social dos grupos. Esta consideração aplica-se de maneira muito particular ao Diário de grupo. 
(Niza, 1998, p. 150) 
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Por exemplo, outra [tarefa] é regar a horta, regar as flores, tratar dos animais. Só 

aprendem atividades que eles podem fazer. Também é esse mapa [mapa de 

registo de atividades]. Portanto eles têm um mapa que é das tarefas e são eles 

próprios a prenchê-lo” (E1MEB); 

 

 

Ilustração 25 – Gráfico e mapa do tempo 

 

Quando questionada sobre o tipo de registo que as crianças realizavam nos mapas 

a educadora afirmou: 

“Existem na sala instrumentos em que eles têm que registar aquilo que fazem. 

Eles registam. Vão a um mapa. Por exemplo, eu crio mapas, isto é, um 

instrumento que vou utilizando com eles para os ir implicando (…), e por isso 

mesmo, eles vão sendo implicados no processo de planificação e organização do 

dia a dia. (…) A criança é um parceiro que colabora no desenvolvimento da ação, 

no planeamento e no registo. E na avaliação” (E1MEB). 

(…) O mapa das atividades encontra-se acessível a todos – cada criança (só, ou 

com ajuda) faz a marcação da respetiva atividade que vai fazer/explorar. Cada 

um aguarda a sua vez ordeiramente. Pareciam estar habituados a fazer aquela 

rotina, pois logo que se levantaram dirigiram-se para o quadro sem que a 

educadora tivesse dado qualquer indicação. Falavam entre si, sobre o que cada 

um ia fazer. Escolhiam parceiros para algumas atividades. (…) verificou-se uso 

rotineiro deste Instrumentos de Registo pelas crianças - o Mapa de Atividades, no 
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quotidiano de sala de aula. As crianças dirigem-se ao mapa, preenchem a 

quadrícula que corresponde ao seu nome e à tarefa que terminaram ou que vão 

realizar. Fazem-no espontaneamente, sem nunca haver referência a ela (O1MEB). 

 

 

Ilustração 26 – Mapa das Atividade 

 

Para a educadora, o Mapa de Atividades permite verificar e analisar o que 

anteriormente foi planeado colectivamente pelo grupo e, aquilo que na realidade foi 

realizado. 

“O Mapa de Atividades é um mapa que também me dá a conhecer, também, o 

que faço com eles, eu não estou a fazer semanal, (…) mas, semanalmente é que 

devia fazer com eles, fazer com eles uma avaliação do trabalho e o Mapa de 

Atividades é um mapa que me dá a conhecer, se eu olhar visualmente para lá, eu 

vejo quais são as áreas preferidas pelos meninos, quais não são preferidas de 

cada um deles. As menos participadas e mais participadas. Agora não me dá a 

conhecer é a qualidade do trabalho que é feito (E1MEB); 

(…) O mapa de registo de atividades mantinha-se colocado em lugar acessível a 

todas as crianças, e no mesmo local, tal como acontecera na observação anterior, 

mas, desta vez, notava-se mais preenchido. A coluna a que correspondia a 1ª 

semana referente à «avaliação» estava preenchida, completa com anotações 
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feitas pela educadora. (…) Uma criança vai iniciar uma nova atividade, mas 

primeiro foi ao Mapa de Atividades fazer o registo (O3MEB); 

Sempre que as crianças vão iniciar outra atividade, dirigem-se ao mapa de 

registo de atividades e marcam a atividade que vão realizar. Junto ao mapa de 

registo de atividades uma criança verifica o mapa e as atividades que cada um 

está a fazer (O2MEB). 

Os registos de procotocolo de observação reiteram este procedimento de forma 

sistemática. Sem que tenham sido alertadas para o registo de atividade, as crianças 

realizavam-no de forma autónoma. Transcrevem-se excertos de alguns destes registos: 

“A Responsabilização das crianças na escolha de atividades a realizar e no 

respectivo registo, é uma forma de controlo e identificação do nº de vezes que 

cada criança está com uma atividade e quais as atividades que mais atraem cada 

criança”- afirmou a educadora - Mantém-se o mapa de registo com a indicação 

da quinzena. O mapa de registo de atividades está preenchido pelas crianças 

(…), antes de iniciarem os seus trabalhos, as crianças dirigem-se ao painel de 

registo de atividades, e fazem a marcação respetiva daquilo que vão executar. 

(…) De acordo com a marcação prévia no Mapa de Atividades, cada uma dirige-se 

de imediato ao espaço indicado para cada atividade e inicia a sua tarefa (…) 

(O5MEB); 

 (…) Uma criança dirige-se ao mapa de registos de atividades e faz o registo 

respectivo, de seguida junta-se às crianças que estavam na área de jogos de 

chão. [deixara a Biblioteca]. A criança que brincava sozinha na casinha das 

bonecas sorria para os colegas enquanto fingia alimentar os seus bonecos. A 

criança que estava na Biblioteca levantou-se foi ao mapa de registo das 

atividades. Ficou a pensar, com a caneta na mão, observava a sala e o grupo de 

crianças em atividade antes de se decidir para qual atividade ir fazer. A ela 

juntou-se mais um colega. Falaram. Continuaram a olhar para os diversos grupos 

de trabalho. Por fim retirou a tampa da caneta e marcou a sua atividade 

escolhida. Passou a caneta ao seu colega e de seguida dirigiu-se para junto da 

educadora. Dirige-lhe algumas palavras e, esta relembra-a que só era possível 

estar três meninos [em cada espaço de atividade], e também lhe perguntou se 
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antes ela já tinha feito a respetiva marcação no Mapa de Atividades. A criança 

respondeu que sim (O9MEB); 

O momento de comunicação está terminado e cada criança, depois de ter, 

previamente,“negociado” com a educadora, tem as tarefas para realizar. Vai em 

primeiro lugar fazer a marcação ao mapa das atividades, e depois dirige-se para 

a área respetiva: pintura, escrita, jogos livres, atividades orientadas para escrita e 

biblioteca. (…) Antes de iniciarem a atividade as crianças vão marcar ao Mapa de 

Atividades. (…) (O6MEB) 

O desempenho dos responsáveis na execução de tarefas e atividades é também, 

objeto de registo em mapa próprio – o Mapa de Tarefas.  

As tarefas estão sempre associadas para a partilha. Para a partilha do poder. 

(…) Semanalmente, eles fazem a escolha da tarefa que querem desempenhar 

durante a semana. Primeiro eles fazem as presenças e contabilizam. Há um 

responsável. Nessas tarefas há um responsável que vai contar todos os dias 

quantos meninos vieram, quantos meninos faltaram. Portanto, a associar sempre 

e a ligar à matemática. Há sempre um responsável que faz isso. (…) E há também 

meninos que são responsáveis por verificar se os colegas arrumaram bem a sala 

ou não arrumaram (…) (E1MEB). 

Sobre o Mapa de Presenças, o registo é efectuado em parceria com os pais ou o 

elemento da família que o faz diáriamente ao entregar a criança na sala de atividades 

pela manhã. Para esta finalidade, o mapa está colocado junto à porta da entrada da sala, 

na parte inferior da parede, de modo a permitir que todas as crianças façam o respectivo 

preenchimento. Isso mesmo foi observado e registado em protocolo de observação: 

A recepção das crianças é feita diretamente na sala de aula. A criança 

juntamente com o seu familiar preenche o Mapa de Presenças que se encontra 

colocado ao seu alcance, na parte debaixo da parede, junto ao chão. Quando o 

fazem, as crianças dirigem-se para a mesa central da sala de aula, e são 

estabelecidos momentos de interação e comunicação entre o grupo de forma 

espontânea e livre. Enquanto o diálogo vai decorrendo algumas crianças 

atrasadas estão a entrar na sala. Cada criança que chega à sala marca a sua 
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presença com a ajuda do familiar que a acompanha, no Mapa de Presenças. 

Nenhuma criança interrompe a educadora ou o grupo que está reunido na mesa 

central. Após o preenchimento do Mapa de Presenças, as crianças dirigem-se ao 

lugar respectivo e juntam-se ao grupo (O1MEB); (O3MEB); (O9MEB). 

 

6.2.3 O Diário138 

No âmbito do Movimento da Escola Moderna, defende-se a partilha de poder com 

as crianças o que implica que estas participem em todas as decisões, nomeadamente, na 

realização das planificações diárias ou semanais, identifiquem os critérios sobre os quais 

vai incidir a avaliação promovendo o desenvolvimento da auto e hetero avaliação, num 

processo de tomada de consciência construída através da cooperação para a regulação 

do trabalho na vida e intervenção da classe (Parente, 2004). A «observação formativa» 

(Niza, 1996, p. 155) é realizada com recurso a um conjunto de informantes (Niza, 1996; 

Xarepe, 1995) que ajudam a regular a avaliação formativa (Parente, 2004).  

Ancoradas nestes pressupostos foram identificadas práticas partilhadas no 

processo de auto e hetero-avaliação em que os principais informantes de “regulação 

formativa” são as crianças da sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”. Para a 

sua materialização é utilizado o Diário, instrumento de registo que revelou ser um 

elemento essencial na regulação da vida do grupo. Orientador de caminhos e 

possibilidades de ação, ao mesmo tempo que regista a análise crítica do percurso 

efectuado (re)constrói sentido e significado à ação, pois as crianças (re)lembram “o que” 

fizeram e “como” o fizeram. Sempre presente no quotidiano da ação pedagógic 

evidenciou ter um lugar central na vida vida do grupo.Os registos efectuados no Diário 

relatam as comunicações da criança à classe consideradas mais relevantes. Adiante se 

transcrevem alguns excertos de protocolo que aludem à presença do Diário na sala de 

atividades do jardim de infância “O Paraíso”. 

                                                           
138

 O Diário é uma folha de dimensões variáveis (mas nunca inferior a 90x60cm) dividida em quatro 
colunas. As primeiras duas recolhem os juízos negativos e positivos, da educadora e das crianças, sobre as 
ocorrências significativas ao longo da semana sob os títulos “não gostei” e “gostei”. A terceira coluna destina-
se ao registo das realizações também consideradas significativas e é encabeçada normalmente pela palavra 
“fizemos”. A quarta coluna, destina-se ao registo de sugestões, aspirações e projetos a realizar, é iniciada por 
“queremos” ou “desejamos” (Niza, 1998, p. 150). 
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Ilustração 27 - O Diário antes e depois de ser preenchido 

(…) utilizo o Diário. No fim de todos os dias, quando terminam, da parte da tarde, 

(…) Ao fim do dia, o dia termina sempre com o registo no Diário daquilo que 

fizemos, mas, não é: eu fiz um desenho. Porque, eu fiz um desenho está marcado 

no Mapa de Atividades. É, eu fiz o desenho, (…), eu fiz um desenho para o fato de 

carnaval por exemplo. Imaginemos, já não é uma coisa que não é normal e que 

não é comum. Não é um desenho normal e comum do dia a dia. Ou, eu fiz 

qualquer colagem (…) e há uma apreciação sobre o “porquê”e “o quê” (E1MEB) 

(…) Na área destinada à avaliação de atividades semanis encontrava-se um 

mapa, em branco, cujo cabeçalho dizia: DIÁRIO. Encontrava-se inteiramente em 

branco, sem nenhum registo escrito, apenas com esquema para futuros registos, 

(…) A educadora refere à observadora que o trabalho desenvolvimento ao longo 

do dia, é no final registado no Diário, com as indicações precisas das atividades. 

Este registo é feito manualmente pela educadora, mas sempre com a 

participação das crianças. Há sempre uma preocupação em construir um escrito, 

para posterior utilização como prova de evidência documental sobre todo o 

trabalho produzido pelas crianças. (…) Este instrumento de avaliação, referindo-

se ao Diário, é utilizado semanalmente, e chama-se de diário porque todos os 

dias é feito o registo – daí o seu nome. (…) esta metodologia avaliativa poderia 

ser comparada ao que antes era utilizado, «o jornal de parede» (O3MEB). 
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JARDIM ESCOLA “O SOL” 

 

7. Avaliação e o Planeamento  

7.1 Preparação e Organização do Processo Educativo  

Ao tomarmos contacto com os princípios educativos do método João de Deus, logo 

damos conta de estarmos perante enunciados configuradores de uma prática educativa, 

“bem próxima” de um ensino “escolarizado”, ou por outras palavras, de um processo 

educativo encarado na perspetiva da educação “tradicional”. Um processo educativo que 

se identifica com uma planificação de um “determinado currículo”, sendo, por isso, no 

que se refere à preparação e organização do processo educativo sinónimo de 

“planificação disciplinar”. Da análise aos dados recolhidos da investigação sobre a prática 

educativa da educadora da sala de aula do jardim escola “O Sol”, destacamos como traço 

predominante, o objectivo de “ensinar a ler como se ensina a falar e a caminhar” (João 

de Deus, citado por Alves, 2003). Através das “lições” de Cartilha139, num “abcedário” 

combinado com palavras, de modo a que as crianças se familiarizem com as letras e os 

seus valores140, numa leitura animada de palavras inteligíveis e inseridas 

progressivamente na construção de frases.  

De facto, verificámos que aprender a ler é uma tarefa que ocorre nas crianças que 

frequentam a classe da pré-primária141, com 5 anos de idade (i.e., bibe azul). Desde a 

primeira “lição” a criança é convidada e estimulada a ser «analista da linguagem» (Ruivo, 

2006,) porque as dificuldades são explicadas por regras de modo a satisfazer o seu 

raciocínio e pensamento lógico. 

Neste sentido, os documentos pedagógicos (e.g., Modelo T de Aprendizagem, 

Planos de aula) e os protocolos de observação registam, preferencialmente, atividades 

que incidem essencialmente na dimensão cognitiva da aprendizagem. Enquadradas nas 

áreas de conteúdo e nos domínios da linguagem oral e abordagem à escrita e no domínio 

                                                           
139

 Utilizamos o termo abreviado de Cartilha quando nos referimos à utilização do método João de 
Deus para o ensino da leitura, com recurso de utilização do livro Cartilha Maternal.  

140
 Terminologia adoptada pelo método João de Deus.  

141
 Designação utilizada pela educadora e que corresponde à expressão “pré-escolar”. 
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da matemática (cf. OCEPE, 1997), previamente estruturadas e planeadas pela educadora 

e/ou par pedagógico.  

 

Ilustração 28 – A sala de aula do jardim escola “O Sol” 

 

No que concerne categorização dos dados referentes à avaliação para o 

planeamento, estes sugerem-nos, três níveis de apreciação que reportamos da seguinte 

forma: 

Em primeiro lugar, situando-nos numa perspetiva “macro”, a educação pré-

escolar, consideramos a aprendizagem da leitura e da escrita para as crianças de 5 anos 

de idade (e.g., classe do bibe azul), como o primado da práxis educativa na metodologia 

João de Deus. Encontramos identificado ao nível da orientação e da preparação e 

organização das atividades os princípios e propostas medodológicas do método João de 

Deus, sendo estes em si mesmo o referencial que define os critérios que devem estar 

implícita e explicítamente no planeamento das atividades. 

Num segundo nível, situando o nosso “olhar” numa perspetiva “meso”, o jardim-

escola, identificamos as decisões tomadas pela conjunto de educadoras em exercício de 

funções no jardim escola “O Sol”, nas reuniões pedagógicas para preparação e 

organização das atividades no que se relaciona com o cruzamento de orientações com o 
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projeto educativo da escola, o plano anual de atividades e os objetivos e estratégias 

pedagógicas a definir por idades e/ou classes. Aqui fazem parte as educadoras 

responsáveis pelas classes dos 3 anos (bibe amarelo), 4 anos (bibe encarnado) e 5 anos 

(bibe azul). 

Adiante se transcreve excertos de protocolos que fundamentam esta nossa 

apreciação: 

(...) mensalmente temos uma reunião de pedagógico. No início do ano 

trabalhamos um bocadinho o projeto educativo, que não é um bocadinho, mas é 

um bocadão. Trabalha-se o projeto educativo de escola, isto a nível do conselho 

pedagógico, todas as decisões são tomadas a nível do conselho pedagógico. 

Depois, dentro desse projeto educativo de escola estão os nossos planos, as 

nossas planificações (…). E depois, mensalmente quando temos essas reuniões, 

se surgir alguma dúvida ou alguma necessidade, se tivermos que (re)ajustar 

alguma coisa, isso é falado no conselho e é decido em conselho. Se vale a pena 

mudar, se não vale a pena mudar, ou se deveremos acrescentar, e decidimos 

(E2JEJD); 

(…) Ajustam-se as planificações, porque elas feitas já estão há muito tempo. (…) 

Junta-se a pré-escolar toda. Portanto, nós temos três idades: os dos três, os dos 

quatro e os dos cinco. Juntam-se e fazem as planificações, ajustam, porque elas 

feitas já estão há muito tempo, não é, vão ajustando essas planificações ao 

projeto educativo. Depois em Setembro é que discutimos as atividades a 

desenvolver todos juntos (E1JEJD); 

No final do ano lectivo anterior - As professoras em Julho, no final do ano lectivo, 

reúnem-se para preparar - É assim, nós em Setembro temos sempre uma 

reunião, temos um dia destinado para reunião, e nessa reunião nós 

estabelecemos todas as práticas que vão ser desenvolvidas ao longo do ano 

lectivo, quer para o pré-escolar quer para o 1ºciclo, depois, geralmente também, 

às vezes é no final de Julho porque temos mais tempo, as professoras reúnem-se 

para preparar as próprias planificações, os conteúdos que irão abordar e como é 

que os irão abordar, que estratégias é que irão utilizar. Essa de Setembro, é mais 

ao nível de escola, é mais o que há em comum, entre o pré-escolar e o 1º ciclo, 
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calendarizamos e escolhemos as atividades (…) Está inspirado no projeto 

educativo (E1JEJD). 

Para além, das reuniões em que são definidas as “planificações, os conteúdos que 

irão abordar e como é que os irão abordar, que estratégias que irão utilizar”. Fazem parte 

desta planificação um conjunto de atividades (e.g., música, ginástica, atividades, 

biblioteca e inglês), que devem ser objeto de articulação e integração com as restantes 

propostas curriculares, “cruzando-se com o planeamento das professoras” (E1JEJD).  

Num terceiro nível, situando o nosso “olhar” numa perspetiva “micro”, a sala de 

aula, identificamos o conjunto de elementos relacionados com a prática educativa da 

educadora. Salientando a este nível os instrumentos que servem de suporte à preparação 

e organização das atividades, nomeadamente os instrumentos que possibilitam realizar 

uma avaliação diagnóstica ao grupo e ao contexto, entre os quais identificámos: i) 

caracterização da turma; ii) caracterização da educadora; iii) caracterização da escola e iv) 

o “Modelo T de Aprendizagem”. O “Modelo T de Aprendizagem” é um documento 

pedadagógico que apresenta plasmado todas as propostas que devem orientar a ação 

educativa ao nível da sala de aula. Este documento pedagógico é elaborado 

conjuntamente em parceria com o par pedagógico.  

Assim, no que se refere ao par pedagógico, a importância que este assume nas 

dinâmicas e lógicas da sala de aula do jardim escola “O Sol” foi expresso nos seguintes 

termos: 

(…) Nós temos duas turmas de cada ano, o par pedagógico é a outra colega da 

outra turma, portanto, o que é que acontece, claro que depois cada um é livre de 

escolher as estratégias a adoptar para desenvolver aquilo a que se propôs, não 

tem que ser rigorosamente igual, até porque as turmas, não são iguais, as 

crianças não são iguais, não é, umas correspondem de uma maneira, outras 

correspondem de outra, e as pessoas têm que se ajustar à turma que têm, mas 

qualquer das maneiras individualmente não há muito trabalho individual (…) Aqui 

a nível individual as pessoas não trabalham muito, sabe. Nós trabalhamos muito 

em equipa, quando tem que se fazer uma divisão, faz-se uma divisão pré-escolar - 

1º ciclo, não a nível de pessoas. E trabalhamos muito com o par, os pares 

pedagógicos, isso aí é essencial. Muitas vezes há pessoas que não são muito a 
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favor, deste tipo de trabalho, porque uma pessoa pode influenciar a outra, não a 

nível de estratégias, a nível de conteúdos é trabalhado com o par pedagógico, 

depois é claro cada um tem a liberdade (…) (E1JEJD). 

(…) É isso que nós chamamos o par pedagógico. É portanto, a pessoa que 

trabalha na mesma faixa etária que nós, e portanto, somos um todo, cada uma é 

uma pessoa, mas no fundo trabalhamos para o mesmo jardim-escola, para a 

mesma instituição, e queremos o melhor para as nossas crianças, e portanto, não 

faz sentido uma estar a fazer uma coisa e a outra estar a fazer outra, eu estar a 

dar mamíferos e ela estar a dar o ciclo da água. E portanto, faz muito mais 

sentido estarmos a dar as mesmas coisas, e claro, temos ritmos diferentes, os 

alunos são diferentes, têm ritmo de aprendizagens diferentes, e portanto, se os 

meus estiverem um bocadinho mais à frente, ou se os dela avançarem um 

bocadinho mais, não há problema nenhum. (...) Porque, para além de estarmos 

ao lado de uma da outra, nós reunimos, conversamos diariamente, mas temos 

uma hora no nosso horário que é conjunta, em que nenhuma de nós está a ter 

atividade com o grupo, quando está a ter ginástica ou música ou inglês, e então, 

podemos nos reunir as duas e, fazemos um balanço de como é que as coisas 

estão a decorrer, preparamos também um bocadinho a semana a seguir, o que 

vamos dar o que não vamos dar, vemos as fichas que vamos apresentar às 

crianças, para depois podermos trabalhar na semana a seguir”. (…) Não quer 

dizer que se eu, se os meus alunos tiverem um rendimento que eu entenda mais 

avançado, e que conseguiram aprender com mais facilidade, e consigam avançar 

mais rapidamente do que os dela, eu não vou ficar à espera para que os dela 

aprendam para continuar com os meus, não. Depois cada uma faz, e portanto há 

um plano geral, digamos assim. Um exemplo prático, eu a nível dos calculadores, 

eu já introduzi a centena, eu já introduzi a leitura de números, já introduzi a 

adição com transporte e ela, por exemplo, ainda não introduziu nada disto. Vai só 

na dezena, não introduziu a adição com transporte. Mas isso faz parte dos nossos 

objetivos. Ela vai também introduzir, só que não vai se calhar introduzir na 

mesma altura do que eu, porque os meus alunos tem conseguido atingir 

determinados objetivos, conteúdos que os dela não têm conseguido atingir” 

(E2JEJD). 
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Ainda, no que diz respeito à relação da avaliação com o planeamento, 

especificamente à utilização do “Modelo T de Aprendizagem”, enqanto documento 

regulador de toda a ação pedagógica a implementar do jardim escola “O Sol” nos anos 

2007/2009, com o grupo de crianças a frequentar a pré-primária (i.e., crianças de 5 anos 

bibe azul). Este, encontra-se estruturado por temas, numa perspetiva de aplicação 

temporal, ou seja, a sua aplicação deverá ser efetuada por semanas, tendo em 

consideração os assuntos e conteúdos conceptuais a abordar. As áreas de intervenção 

são: i) área do conhecimento do mundo; ii) a área da expressão e comunicação; iii) a área 

da formação pessoal e social, nos domínios da matemática, da linguagem oral e 

abordagem à escrita e domínio das expressões respetivamente.  

Este documento regulador de toda a aprendizagem, a operacionalizar através da 

ação pedagógica a levar a cabo com o grupo de crianças que frequentam a sala de aula 

do jardim escola “O Sol”, tem explicítos todos os procedimentos de monitorização e 

acompanhamento do processo educativo. Tanto ao nível proactivo como interativo, 

através das observações a realizar pela educadora, ao nível das capacidades e 

competências evidenciadas pela criança no final de cada tema, como através dos 

resultados que se pretendem nas área curriculares e ainda os materiais a aplicar nas 

atividades. Apresenta também a explicitação dos “valores” e “atitudes” implicítas a cada 

uma das atividades. Os dados recolhidos no discurso da educadora a este respeito foram: 

Depois, temos essa programação, que é uma programação anual, e depois 

dividimos por semanas, porque depois a certa altura foi-nos introduzido o Modelo 

T, ou pediram-nos para nós introduzirmos aqui no jardim- escola o Modelo T (..). 

E, foi baseado nesse Modelo T que nós temos baseadas as nossas planificações, 

que são semanais, digamos divididas por semanas, em vez de ser por período, são 

por semanas. (...) E portanto, nós vamo-nos regendo por aí. Depois, 

semanalmente eu penso, normalmente, ao fim de semana, o que é que eu vou 

trabalhar naquela semana, vou ver esses planos semanais, e depois divido por 

uma semana. Naquela semana eu quero trabalhar isto, isto e isto. E na semana a 

seguinte, consoante aquilo ficou bem, se ficou consolidado, se não ficou volto a 

dar umas aulas sobre isso e avanço mais um bocadinho na matéria” (…); 
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Esses “planos T” têm os materiais propriamente a aplicar, têm os objetivos e 

depois têm os procedimentos e métodos, e dentro dos procedimentos e métodos 

são logo nomeados os materiais que vamos dar. E, portanto, se nós queremos dar 

o conceito de algarismo ou de número, logo, nos procedimentos está o material 

que nós achamos que é mais funcional para dar esses conceitos. Se queremos dar 

a matéria de adição e subtração, ou de subtração com empréstimo, ou de 

subtração com transporte também vem logo qual é o material que vamos utilizar 

para concretizar esse objectivo (E2JEJD).  

Em relação à participação das crianças na preparação e organização das 

atividades, esta não foi identificada como elemento constituinte para o desenvolvimento 

do processo educativo. O envolvimento e participação das crianças nas tomadas de 

decisão que reportam ao planeamento das atividades, parece-nos ser quase inexistente, 

pois surgem sem nenhum padrão regular. O papel da criança sobressai, principalmente, 

entre uma lógica de participação, enquanto escolha, entre as várias hipóteses 

apresentadas pela educadora, assumindo, por vezes, contornos de uma participação 

enquanto “co-construtor”, que se verifica na participação das crianças, nos momentos 

formais de assembleia de turma. A este propósito foi afirmado quando perguntámos se 

as crianças participavam no planeamento da ação educativa: 

Na planificação escrita, não, mas a nível de estratégias, sim. (...) Por exemplo, às 

vezes perguntam o que é que eles querem fazer? Dizem que querem ouvir uma 

história. E perguntam, mas querem ouvir uma história, só de ouvir? Ou querem 

com dramatização, querem se vestir como as personagens. Dão a escolher as 

alternativas (E1JEJD); 

Participam, porque normalmente, à sexta-feira há uma assembleia de turma, 

mas aí não há registo, normalmente, não faço registo, há quem faça, não é 

obrigatório fazer, especialmente na infantil não é obrigatório fazer, na primária 

já há mais essa obrigatoriedade, e as crianças são questionadas do que 

gostariam fazer, do que mais gostaram de fazer nessa semana, e o quê que 

gostariam de fazer na semana a seguir. Eu fico com isso registado, às vezes até 

escrevo num papel, não num papel mesmo formal, num papel tipo acta, registo e 

depois dentro da medida do possível se eu puder satisfazer esse gosto à criança, é 
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claro que eles acabam por participar não exaustivamente, mas vão dando umas 

dicas e nós vamos tentando (…)(E2JEJD).  

Ainda, no que se relaciona com a avaliação como constiuinte regulador do 

planeamento, importa realçar na preparação e organização do processo educativo os 

dados recolhidos, no que diz respeito à organização do ambiente educativo, 

especificamente em relação à organização do “espaço” e do “tempo pedagógico”. Neste 

sentido, sendo a educação pré-escolar um contexto facilitador da socialização em que 

muitas das aprendizagens decorrem de vivências relacionadas com o alargamento de 

experiências relacionais. A sala de aula142 do jardim escola “O Sol”, parece-nos configurar 

um ambiente educativo mais próximo da educação “tradicional”, de uma sala de aula tipo 

“escolarizado”. Pois, a disposição do mobiliário, nomeadamente as mesas e cadeiras 

encontram-se alinhadas em “U“, e o seu interior preenchido, com filas de mesas bem 

alinhadas, todas viradas para a secretária da educadora, em que cada criança tem um 

espaço fixo, pré-fixado, uma cadeira e uma mesa que se encontra identificada com o seu 

nome, ocupando sempre o mesmo lugar durante o ano escolar. A sala de aula não tem 

espaços promotores de atividades lúdicas e de interação entre crianças. Os registos de 

protocolo dão-nos conta de um espaço, organizado numa perspetiva muito próximo do 

conceito de “turma” ou “classe”. Existe um quadro de parede, para escrita com giz e 

iluminado na parte superior. Os placares apresentam poucos trabalhos expostos, 

sobressaindo alguns desenhos alusivos a material matemático (e.g., Cuisinaire), e 

também alguns trabalhos elaborados pela educadora (e.g., “abcedários”, regras, mapas, 

etc.). Está tudo muito alinhado e organizado. Algum do mobiliário está identificado e 

alguns quadros ajudam a organizar a vida na sala de aula. Os protocolos de observação 

dão conta de um ambiente calmo, ordenado e arrumado.  

Os dados analisados sugerem-nos uma aproximação a uma práxis educativa cujo 

referencial se fundamenta  nos pressupostos teóricos da pedagogia “tradicional” 

(Parente e Formosinho, 2005, p. 29), em que a educadora “ensina a muitos como se 

                                                           
142

 A sala de atividades tem o modelo único, fixado no início do ano lectivo, onde as crianças se 
sentam sempre no mesmo lugar e carteira, muito semelhante ao que se passa com o 1.º ciclo do ensino básio. 
Todas as crianças estão sentadas nas cadeiras respectivas e mesas/carteiras. (…) (O13JEJD) 
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fossem um só”( Barroso, 1995), situação particularmente visível nas aulas de iniciação à 

matemática, com a utilização dos materiais manipuláves.  

 

8. AVALIAÇÃO e a Gestão do Currículo 

8.1 A Práxis Educativa como Lócus de Avaliação na(s) Pedagogia(s) da Infância 

Sendo a avaliação um processo demorado e com diferentes fases, é fundamental 

que seja providenciada recolha de informação de forma a ser revisitada sempre que for 

considerado necessário (Parente, 2004; Moyles, 2010; Edwards, Gandini e Forman, 2008). 

Neste sentido, os dados analisados evidenciam propósitos de avaliação que configuram 

uma perspetiva de avaliação “convergente” que reúne informação sobre conhecimentos 

e saberes da criança com base em objetivos, procedimentos e valores, previamente 

estabelecidos numa visão de aprendizagem como tarefa individual e independente do 

contexto em que decorre.  

De facto, a análise dos dados evidencia momentos da realização das atividades na 

sala de aula do jardim escola(e.g., cartilha, matemática), organizados em torno de 

objetivos e saberes que se constroem na ação situada, através de “lições”143 ou “temas 

de vida”144 e “aulas de matemática” que integram conceções teóricas, “crenças” e 

“valores” (Oliveira- Formosinho, 2007). As atividades estão estruturadas em torno de um 

plano de aula que fixa tempos pedagógicos e a utilização de materiais pedagógicos em 

função das áreas e domínios curriculares a desenvolver, cujo referencial teórico procura 

combinar um quadro de princípios com uma práxis educativa centrada na lógica dos 

saberes e de conhecimentos.  

Tendo em consideração que a sala de aula do jardim escola “O Sol” tem como 

orientação pedagógica a aplicação do método João de Deus, verificamos que estamos em 

presença de características e especificidades que definem percursos e estratégias para a 

                                                           
143

 “As lições são dadas a grupos de três ou quatro crianças. Essa pequena «equipa» torna as lições 
mais vivas e equilibra em interação o comportamento individual de cada aluno: os mais activos e 
extrovertidos desbloqueiam os mais tímidos e hesitantes. Não respondem em coro, cada um fala por sua vez, 
mas estão todos empenhados na mesma tarefa. Apesar de trabalhar em grupo, a lição é curta, com noções 
bem claras e dada todos os dias durante o ciclo de aprendizagem de forma personalizada. Cada grupo «vem à 
lição» diariamente, o que exige do professor uma boa gestão de tempo” (Ruivo, 2006, p. 6).  

144
 Designação utilizada nos temas relacionados com o conhecimento pelo no método João de Deus. 
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gestão do currículo, nomeadamente para a aprendizagem da leitura, através da Cartilha 

Maternal145 e da matemática que deverá ser ensinada através da manipulação de 

materiais específicos. As características que emanam da aplicação do próprio método 

focalizam-se essencialnmete nos modos de intervenção educativa a estabelecer, 

nomeadamente no âmbito do qual se procura favorecer a aprendizagem e nas questões 

relacionadas com a validade e os procedimentos e instrumentos da avaliação, questões 

essas que foram identificadas no discurso da educadora. 

Onde se nota mais a especificidade do nosso método é ao nível da língua 

portuguesa, com a Cartilha Maternal e a parte da escrita. Temos um caderno de 

escrita que é só nosso, e que é só dos Jardins-Escola, e depois são, os materiais da 

matemática, que, há outros jardins-escola que utilizam, mas que não utilizam 

com a mesma regularidade, e não exploram da mesma forma que nós 

exploramos. Porque nós apoiamo-nos muito nos materiais matemáticos para 

ensinar os conteúdos matemáticos. 

(…) Depois também há as características específicas do método, no que se refere 

à leitura e à escrita, e à utilização desses materiais matemáticos, não é 

exactamente o mesmo, portanto, as áreas são as mesmas, mas a parte dos 

conteúdos é que são um bocadinho mais alargados, porque nós já entramos um 

bocadinho nos conteúdos que são um bocadinho já a nível do Estado são do 

primeiro ano” (E2JEJD) 

Com efeito, na questão da aplicabilidade destes materiais manipuláveis, como 

materiais que promovem a aprendizagem, possibilitam a avaliação da aprendizagem 

enquanto atividade sistémica na gestão e regulação do currículo. Possibilita também a 

comprensão do que a criança “aprende em ação” e “quando aprende” numa visão da 

avaliação focalizada na tarefa individual e na capacidade que cada criança tem em 

demonstrar “o que aprendeu”, remetendo assim, para uma noção de avaliação como 

medida “objetiva” e externa sobre os progressos e resultados obtidos.  

O fio condutor que nos conduziu a esta abordagem baseia-se no conceito de 

avaliação que envolve a realização das atividades pelas crianças, com base das suas áreas 

fortes e fracas, competências e conhecimentos e progressos realizados ao longo do 

                                                           
145

 Cartilha Maternal foi publicada pela primeira vez, em 1876 pela livraria Universal de Magalhães & 
Moniz (Ruivo, 2006, p. 1). 
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tempo. Objetivos educativos que não devem ser entendidas como um fim em si mesmo, 

mas antes como um recurso ao serviço da aprendizagem e da orientação e 

encaminhamento de possibilidades e oportunidades para a construção da ação educativa 

nos contextos de educação pré-escolar. Deste modo e prosseguindo esta linha de 

pensamento, os dados recolhidos e analisados da sala de aula do jardim escola “O Sol” 

registam aulas estruturadas em função de critérios e objetivos. De uma forma lúdica, 

possibilitam à educadora ir acompanhando a evolução de cada criança, uma vez que 

possibilita observar, registar e interpretar a criança na “ação situada” em atividade ao 

interagir e manipular, de forma a desenvolver capacidades cognitivas, afectivas e sociais 

(Caldeira 2009, p. 12). 

 A utilização de materias pedagógicos permite o apoio para a aprendizagem da 

matemática de uma forma lúdica em que a educadora proporciona modelos concretos, 

que permitem à criança construir, integrar, interagir, experimentar e manipular de modo 

a provocar a emergência e a formação de capacidades perceptivas, representativas e 

conceptuais (E1JEJD). Desta forma, a criança aprende fazendo, experienciando com o 

material de uma forma lúdica e livre. A recolha de informação para o processo de 

avaliação é feito no decorrer da “ação situada”. O uso sistemático destes materiais para a 

aprendizagem da matemática foi desta forma referido: 

“o método incide mais exactamente nos cinco anos, porque é por causa da 

Cartilha Maternal, em que eles aprendem a ler e a escrever, pelo método da 

Cartilha, depois outra coisa que nós também adoptamos muito é o ensino da 

matemática através de materiais de apoio, nós utilizamos imensos materiais e na 

prática no pré-escolar toda a matemática é dada em função do cuisenaire, dos 

dons de Fröbel, os calculadores multibásicos, as palhinhas, muitos vezes, também 

se usam materiais alternativos, mas essencialmente são estas duas 

características: é o método da Cartilha Maternal para a aprendizagem da leitura 

e da escrita e é, a matemática ser essencialmente transmitida através de 

materiais (E1JEJD). 

De facto,  a distribuição das atividades na sala de aula, ao longo do dia, no jardim 

escola “O Sol” tem características muito “próprias”, uma vez que a metodologia proposta 
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pelo método João de Deus se centra na preparação e formação “académica”146147 das 

crianças. A análise dos dados referentes às propostas metodológicas para a 

aprendizagem da leitura e da escrita através do método João de Deus, revela evidências 

que a avaliação e a ação pedagógica estão intrínsicamente interligadas, não podendo ser 

pensadas separadamente. A avaliação e a gestão do currículo operam durante a 

realização das atividades e são elementos integrantes dessas mesmas atividades, não 

podendo ser, por isso, analisada separadamente ou parcelarmente. 

Por conseguinte, as crianças na sala de aula do jardim escola “O Sol” constroem 

processos educativos em contexto “formal de aprendizagem” em resultado de propostas 

de atividades pedagógicas apresentadas pela educadora, previamente planeadas e 

estruturadas, através de planos de aula, cuja orientação e monitorização visa o 

cumprimento de objetivos definidos. O desenvolvimento da práxis educativa incide, 

preferencialmente, na aprendizagem da leitura e da escrita, bem como na matemática, o 

que na esteira de Vasconcelos (1990) se designa por “metáfora da produção”. O que se 

pretende é o resultado de uma aprendizagem, e não tanto o processo de como é 

alcançada. Verificamos uma maior incidência de atividades nos domínios que privilegiam 

o desenvolvimento cognitivo e a aquisisição de conhecimentos e saberes, o que reitera a 

“metáfora da produção”. A avaliação da aprendizagem, enquanto atividade sistémica de 

gestão e regulação do desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar, apresenta-

se aqui, também como um dos propósitos para que é realizada. A finaldade da avaliação 

é favorecer o processo de regulação da aprendizagem, de maneira a que a educadora 

possa detectar as dificuldades de cada criança e, a partir daí, desenvolver estratégias 

e/ou instrumentos para superá-las. Acresce que para além da ação reguladora da práxis 

educativa direccionada, preferencialmente, para a aprendizagem como uma tarefa 

individual e independente, os “resultados” da avaliação são observáveis no campo da 

leitura e da escrita, bem como no cálculo e raciocínio matemático. Embora não 

                                                           
146 

Terminologia utilizada por Bairrão et al., (1997, p. 35). 
147

 “Formação Académica” - designação que se enquadra na distinção proposta por Katz (2006, p. 17) 
entre objetivos académicos e intelectuais. Neste caso, referimo-nos, aos objetivos académicos trabalhados ao 
apresentarmos às crianças lições formais, fichas, exercícios e outro tipo de atividades concebidas para iniciar 
as crianças nas competências básicas de literacia e numeracia que são valorizadas na escola (e.g., lições de 
cartilha, aulas de iniciação à matemática, fichas escritas). Segundo a autora, as tarefas académicas são 
geralmente itens pequenos e desconectados, ensinados isoladamente, requerendo respostas certas e 
correctas, dependendo fortemente da memória, da aplicação de fórmulas (em oposição à compreensão) e da 
evocação de itens específicos aprendidos na instrução formal. 
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mensuráveis ou classificatórios, não deixam de ser “resultados”, na medida em que é 

possível verificar de forma “objetiva” se uma criança lê e/ou escreve, se “realiza” ou “não 

realiza” os exercícios com os materiais manipuláveis da matemática, por comparação a 

resultados esperados previamente definidos. A avaliação incide, preferencialmente, na 

aprendizagem enquanto “motor” (Sanmartí, 2009) de regulação para aprender a ler e a 

escrever e identifica os progressos de cada criança individualmente.  

Esta avalição acompanha a realização da tarefa e/ou atividade, a regulação faz-se 

de forma interactiva através de diálogos entre educadora e criança e acompanha no 

tempo a realização da tarefa, de forma retroativa quando a educadora corrige e analisa 

fichas de escrita. Com efeito, os protocolos de observação efectuados têm registado 

evidências que configuram o papel primordial da educadora, nas decisões e opções 

curriculares das atividades, uma vez que maioritariamente, os procedimentos e práticas 

implícitos e explícitos à gestão e organização dos tempos pedagógicos são por si 

promovidos e assumidos, bem como nas “situações da aprendizagem”. Nestas situações, 

a criança assume o papel de “receptor” da informação e da proposta de atividade, ao 

mesmo tempo que, em simultâneo, assume o papel de “executor” da referida tarefa ou 

atividade. 

Com efeito, na generalidade consideramos estar perante uma práxis educativa que 

promove e desencadeia possibilidades de diferenciação pedagógica, uma vez que todo o 

processo de ensino se baseia no princípio da individualidade. A investigação no que 

reporta ao desenvolvimento do currículo e à regulação da aprendizagem identificou 

situações que evidenciam o exercício efectivo da aplicação deste princípio preconizado 

pelo método João de Deus, nomeadamente nas práticas de avaliação que regulam a 

aprendizagem da leitura e das atividades de escrita. Cada criança vai fazendo a sua ficha 

escrita, independentemente do que outras crianças estiverem a realizar, sendo que as 

“lições” de Cartilha são dadas, por grupos contituídos por duas a quatro crianças e cada 

criança está numa “lição” específica, independentemente do grupo a que pertence. Os 

grupos para ir à “licção de cartilha” são formados segundo uma lógica de aproximação à 

capacidade de aprendizagem de leitura que cada criança revela. De um modo geral, o 

trabalho escrito acompanha as atividades de leitura e as respetivas “lições” da Cartilha. 

Cada criança tem um dossiê elaborado pela educadora, com fichas de trabalho de escrita 
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previamente preparadas, designadas também por “fichas” de escrita que a crianças vão 

fazendo uma a uma conforme sugestão da educadora, sendo que cada criança faz 

consoante o seu “ritmo e a sua capacidade” (E1JEJD).  

Referindo-se a diferenciação pedagógica a educadora afirmou:  

(…) Se há um aluno que não está a conseguir atingir determinado objectivo, 

então, nós vamos reestruturar os métodos, os planos e tudo o que temos. Para 

ver se ele consegue de outra maneira, [e] de outra forma conseguir atingir esses 

objetivos (…) (E2JEJD) 

Em suma, os protocolos de observação registam a realização das atividades, 

maioritariamente no ensino em aulas de leitura e de matemática, sendo que a atitude 

das crianças revela um rigoroso cumprimento pelas regras de trabalho. Cada criança deve 

manter-se em silêncio durante as atividades no espaço de sala de aula, não tendo sido 

observados momentos de interação e diálogo entre si. Cada criança, apenas pode 

comunicar com o seu colega do lado. Isso mesmo está registado em todos os protocolos 

de observação. 

Como defende Oliveira-Formosinho (2007, p. 16) para a comparação entre modos 

de “construir” a pedagogia na infância, verificamos que no decurso das atividades na sala 

de aula do jardim escola O Sol, a regulação do currículo e da ação educativa no processo 

educativo. Configura procedimentos de supervisão e monitorização das aprendizagens, 

através de práticas centradas na transmissão de saberes pela educadora, em tempos e 

etapas sucessivas, sendo que as aprendizagem se situam do “simples” para o “complexo” 

e do “concreto” para o “abstracto” (e.g., matemática, leitura e escrita). Pelo que 

consideramos estar em presença da construção de uma “pedagogia de transmissão”, por 

oposição a uma “pedagogia de participação” (idem), em que o processo de regulação da 

aprendizagem resulta de uma construção activa da realidade física e social, em que a 

aprendizagem se faz pela descoberta, pela investigação e por etapas de aprendizagem. 

Compreende-se, nesta óptica, que as propostas pedagógicas, por mais “objetivas” 

e “rigorosas” que possam “ser” ou “parecer”, revelam alguns pontos de possíveis 

fragilidades a serem consideradas. Entre elas, destacamos a rigidez na fixação das 

atividades propostas pela educadora e a respetiva utilização dos materiais pedagógicos. 
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Com efeito, não foram observadas possibilidades de utilização e/ou inserção de outros 

materiais nas atividades a não ser os seleccionados previamente definidos. Na 

generalidade, não foi verificável a tomada de iniciativa e escolha das atividades a realizar 

pelas crianças, pelo que consideramos que a metáfora da “produção” (Vasconcelos, 

1990) a que aludimos anteriormente, aquela que melhor traduz a “realidade” observada. 

As atividades pedagógicas resultam das propostas apresentadas pela educadora para o 

grupo, no seu colectivo, numa sequencialidade programática que exclui qualquer 

interferência não prevista. Os tempos pedagógicos e as atividades resultam de uma 

programação e alinhamento prévio. A regulação da práxis educativa resulta da 

previsibilidade e da comparação com resultados esperados. Salientamos que no plano 

discursivo foi manifestada uma intencionalidade educativa que contraria este modo de 

agir e de construir o “acto pedagógico”. As “nuances” identificadas a este respeito 

relacionam-se com as “lições” de Cartilha e as “atividades de escrita” durante a 

realização das fichas. No plano discursivo das entrevistas regista-se a valorização pelos 

interesses das crianças na “construção da ação educativa” e o”princípio da 

individualidade”, o que na realidade acontece, uma vez que o processo de aprendizagem 

da leitura é materializado individualmente através de “lições” de Cartilha, repeitando, 

diferentes ritmos de aprendizagem das crianças. No que reporta aos interesses das 

crianças não foram observadas atividades de iniciativa das crianças, nem situações de 

aprendizagem que evidenciassem propostas resultantes dos seus interesses ou 

momentos que evidenciassem a sua presença.  

 

8. 2 A Gestão do Currículo e a Construção de Jornadas de Aprendizagem 

Avaliar é, muito mais do que coleccionar informação. É uma colecção realizada 

com uma intenção e é o propósito da avaliação que orienta todo o processo (Parente, 

2004). Esse processo engloba algumas paragens estratégicas, entre as quais se destacam, 

a recolha de dados e evidências seguida da análise e procura de compreensão dos 

mesmos, sendo que no final recai sobre as informações recolhidas, registadas e 

compreendidas orientações e decisões educativas a operacionalizar (Drummond, 2003; 

Hills, 1993; McAfee e Leon, 1997).  
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Nesta perspetiva, o propósito da avaliação consiste em conhecer o que a criança 

sabe e o que é capaz de fazer, reconhecer a sua competência e a sua individualidade, 

apreciar os progressos realizados num determinado período de tempo. Pelo que, a 

educadora pode recolher evidências através da observação sistemática, reunindo 

trabalhos realizados pelas crianças e, ainda, através da recolha de informações em 

conversas e diálogos com os pais e/ou as crianças (Gullo, 1994, 1997; Hills, 1992; Leavitt e 

Eheart, 1991; McAfee e Leong, 1997; Parente, 1996; 2004). O processo de avaliação não 

se esgota no momento presente da interação educativa do ensino aprendizagem (ao 

serviço da construção, elaboração e desenvolvimento de saberes e competências), mas 

projeta-se para além do presente, para os momentos de planificação e gestão do 

currículo vs ensino e aprendizagem e para os momentos de comunicação. 

A questão que se coloca, e seguindo a linha de continuidade de interpretação é, a 

investigação levada a cabo na sala de aula do jardim escola “O Sol” revela que avaliação 

tem como propósito, preferencialmente, a aplicação de procedimentos que tendem a 

enfatizar o que a criança aprende e quando aprende, centrando-se nos resultados da 

aprendizagem, recorrendo à identificação de conhecimentos e saberes da criança com 

base em objetivos preestabelecidos. A organização do processo de documentação revela 

ser suportada na observação, seguida de registo. O que corrobora o pensamento de 

autores como Edwards, Gandini & Forman (2008); Moss (2001); Dalberg, Moss e Pence 

(2007); Hills, (1993); Malaguzzi (2008); Moyles (2010); Parente (2004). 

Com efeito, embora documentar seja mais do que observar e registar (Dalberg, 

Moss, e Pence, 2007), o que na realidade acontece, o processo de documentação 

pedagógica da sala de aula do jardim escola “O Sol” apresenta grandes possibilidades ao 

nível do conhecimento sobre a aprendizagem da(s) criança(s). Para além dos trabalhos 

que evidenciam “o que a criança sabe” e “o que pode fazer” em situações de 

aprendizagem, inclui uma pluralidade de documentos que registam os progressos e a 

evolução desses conhecimentos e saberes, nomeadamente nas atividades que incidem 

nos domínios da linguagem oral e escrita e no domínio da matemática. 

Sumariamente,entendemos estar em presença de uma lógica de avaliação que tem como 

propósito a regulação da aprendizagem concretizada através da práxis educativa, 
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apoiada por uma monitorização de aulas de cartilha, de matemática e de atividades no 

domínio da aprendizagem da escrita. 

Com efeito, a aplicação do método João de Deus para a aprendizagem da leitura e 

da escrita foi identificado como o elemento estruturante que determina os “modos de 

intervenção” e do “fazer pedagógico” que designámos por “ jornadas de aprendizagem” 

e que possibilita e orienta a organização da documentação do processo de avaliação na 

sala de aula do jardim escola “O Sol”. 

A apresentação de atividades e tarefas realizadas no quotidiano da sala de aula do 

jardim escola “O Sol” pretende, “desocultar” e “desvelar” práticas de avaliação implícitas 

na gestão do currículo, nos diferentes domínios e conteúdos curriculares propostos nas 

orientações curriculares para a educação pré-escolar (OCEPE, 1997). É preciso ter em 

conta que importa apresentar para depois analisar e interpretar, pois as características e 

especificidades que revestem os contextos de educação pré-escolar assim o 

exigem.Nesta perspetiva, os dados configuram uma práxis educativa baseada em práticas 

de ensino realizadas através de uma ordem “natural” e “lógica” para a criança, que 

procuram ir ao encontro do seu desenvolvimento cognitivo, em noções simples e claras, 

de forma a motivar a criança no interesse pelo saber. O “rigor” metodológico com que a 

educadora dá expressão à aplicação do método João de Deus, encontra “eco” quando 

diáriamente as crianças vão à “Cartilha” e são chamadas a ir às “lições”, tendo em conta 

o “seu ritmo próprio e não o ritmo da classe”. Cada criança vai fazendo o seu próprio 

percurso de aprendizagem, ou seja, partindo sempre do mais simples para o mais 

complexo, dando inicio à aprendizagem da leitura e da escrita. 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

276 

 

 

Ilustração 29 – A aula de Cartilha 

A Cartilha Maternal é um livro de grandes dimensões sempre presente na sala de 

aula, tal como a ideia original proposta pelo pedagogo João de Deus e tem como 

objectivo uma maior e mais activa participação no acto de ler em voz alta, de modo a 

desenvolver o conceito de leitura e habilidades pró-leitoras.  

Ensinar a ler, através do método João de Deus utilizando a Cartilha Maternal, é 

motivo de orgulho para a educadora, tendo em conta que as crianças são levadas a ler 

como se de um jogo se tratasse, bem como a conhecer as “regras” e os “valores” das 

letras e a respetiva associação, evoluindo e construindo conhecimento. A vontade em 

aprender significa para a educadora que as crianças se sentem felizes. A este propósito 

foi referido: 

O fundamental é que os nossos alunos se sintam felizes e se sintam bem. E, eu 

sinto que os meus alunos vão para casa e vão felizes, vão contentes e vão com 

vontade e quando voltam para a escola, no dia a seguir, voltam sempre com 

motivação e, quando não dou Cartilha, porque me aconteceu alguma coisa, ou 

não tive tempo, ou porque tive a ler, agora já tenho muitos a ler e outros na 

Cartilha, por isso, tenho que me dividir ali um bocadinho e eles perguntam-me: 

“Porque é que eu hoje não dei Cartilha? ou “Porque é que hoje não leste 
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comigo?” e isso, só demonstra que eles querem e que eles gostam. Senão, não 

me perguntavam, queriam lá saber, queriam era jogar à bola e andar a correr 

pelo recreio. Mas não. Eles perguntam-me: “Hoje não demos matemática. 

Porquê? “Pronto, se houver um dia qualquer que isso aconteça, ficam logo!!!… 

porque acham, porque querem e porque se sentem motivados (E2JEJD). 

No âmbito deste procedimento explicíto no método João de Deus, a importância 

da aprendizagem da leitura e da escrita é reconhecida com orgulho pela educadora, 

apesar das críticas que muitas vezes acontecem devido às crianças com cinco anos 

aprenderem a ler. A este propósito afirmou: 

 

 

Ilustração 30 – Fichas no domínio da linguagem escrita (1) 

Eu acho que isto tem uma importância imensa o facto de eles andarem no 

jardim-escola (…), mas a verdade é esta, é que eu vejo alunos que neste momento 

já estão na faculdade e que nos vêm visitar e que vêm visitar as educadoras que 

foram deles, e com o maior carinho, com o maior interesse, porque realmente 

gostaram mesmo de andar aqui, e de aprender e de frequentar este jardim-

escola, este, ou outro que seja. Às vezes somos criticados de aprenderem a ler, 

mas no fundo, depois, eles saem daqui e dão valor ao que realmente 

aprenderam. (...) A parte cultural que é trabalhada com visitas de estudo, com 

visitas a espectáculos, com o ambiente familiar que embora que isto sejam 350 
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alunos, acaba por o ser familiar. Porque nós nos conhecemos todos, porque eles 

andam aqui durante oito anos e, portanto, acabamos por nos conhecermos todos 

e acabamos por funcionar quase como uma família e, portanto, isto enche-me de 

orgulho (E2JEJD). 

Os protocolos de observação têm registado procedimentos de avaliação utilizados 

pela educadora para a recolha de informação das aquisições e conhecimentos da criança 

em grelhas de registo que constrói mensalmente, em que o registo e a “individualização” 

do ensino é feito em função de competêcias e capacidades avaliadas previamente. É um 

registo face a um percurso programado e previsto de evolução, para guiar e distribuir as 

tarefas de aprendizagem em função do que já alcançaram e ainda falta atingir 

(“personalizadamente”). Seleccionamos alguns desses excertos por formar a ser possível 

ilustrar com o maior “rigor” esses momentos observados que adiante transcrevemos:  

(…) Após a aula de música, quando as crianças chegam à sala, cada uma dirige-se 

automaticamente ao seu lugar. E iniciam de imediato a atividade preparada 

previamente pela educadora. Esta, encontra-se no topo da sala junto da sua 

secretária. Confere uma grelha de registo que tem junto a si e chama um grupo 

de cinco crianças. E de seguida e começa a trabalhar individualmente com cada 

uma delas. As crianças estão de pé, em frente do livro de Cartilha. É uma aula de 

iniciação à leitura através da Cartilha Maternal (…), todas as crianças fazem a 

leitura numa letra/letras diferente(s). O tempo dedicado a cada criança, varia, 

em função das suas respostas e das suas dificuldades. Ao mesmo tempo, todo o 

restante grupo está sentado a fazer a sua ficha escrita. Por várias vezes, há 

necessidade da educadora recorrer a um dossiê, que tem junto a si e aí retirar 

material para entregar às crianças que vão finalizando o que estavam a fazer. 

Fichas escritas (…) Repetidas vezes, a educadora recorre a à sua grelha de 

registos. Isto verifica-se de uma forma sistemática, quando interpela uma 

criança de novo na leitura, ou quando finaliza e quando as crianças se dirigem 

aos seus lugares (…) Os grupos de crianças vão sendo chamados para junto da 

educadora. Por vezes o grupo é composto por três, outras vezes por quatro ou 

cinco crianças. Primeiramente, certifica-se junto da sua grelha de registo). (…). 

Há sempre algumas crianças que têm dificuldade em exprimir-se e compreender 

o que lhes está a ser solicitado. Com essas crianças, a educadora demora mais 
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tempo, e recorre a exemplos práticos. Procura que a criança se lembre de coisas 

do seu dia a dia. Pede -lhe exemplos, relembra e ajuda dizendo algumas palavras. 

Anota, na sua grelha, “o que” a criança lê na Cartilha. Dá algumas palavras para 

que a criança invente pequenas frases. Por vezes, a criança fica calada, parece 

não conseguir dizer nada. E não constrói nenhuma frase. A educadora ajuda, e 

logo de seguida anota. A grelha de registos é utilizada de uma forma 

recorrente durante toda a atividade (…). 

 

Ilustração 31 – Adaptação da grelha de registo mensal da Cartilha Maternal Novembro  

(…) Tudo isto se passa enquanto vai falando com outras crianças que a abordam 

para pedir indicações sobre as fichas que estão a fazer. Cada criança vai fazendo 

a sua ficha escrita ao seu ritmo, e ninguém faz a mesma coisa, cada um tem uma 

ficha diferente e nenhum acaba ao mesmo tempo. Por vezes a educadora tem 

necessidade de recorrer aos dossiers individuais das crianças (O7JEJD); 

Adiante se apresenta mais alguns excertos de protocolos que reiteram a 

aprendizagem da leitura e da escrita no quotidiano da práxis educativa:  

(…) À frente de cada criança, para além da ficha, cada uma tinha uma régua com 

números e letras, instrumento que servia de apoio e suporte à criança para 

executar a tarefa a realizar.(…) A educadora reúne o grupo nº 1 (quatro crianças) 
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junto a si, perto da sua secretária. O livro grande da Cartilha é aberto e inicia um 

trabalho individualizado com cada uma das quatro crianças. (…) à investigadora 

apenas é possível ouvir algumas perguntas. A educadora vai questionando sobre 

o que são “ditongos” e “vogais” e, cada criança, ordeiramente pela sua vez, é 

levada a responder. Por vezes, a educadora ajuda. Na sua mão a educadora tem 

uma grelha de registo onde vai tomando algumas anotações. (…) pede a uma 

criança que comece a ler uma frase. De seguida sugere que construa uma frase 

com a palavra “limões”. (…) A criança rapidamente consegue construir a frase e, 

de imediato, a educadora chama outra criança para junto de si e questionando 

logo de seguida acerca de normas e regras sobre “sílaba forte” e “sílaba fraca”. 

Como a criança responde, rapidamente, a educadora sugere-lhe que avance e 

comece a ler palavras com a letra “a”. De igual modo, termina exactamente 

como fizera com a criança anterior, pede-lhe que construa uma frase, mas desta 

vez com a palavra “amiga”. (...) Todo o restante grupo de crianças que está 

sentado continua a fazer a ficha escrita (O3JEJD); 

(…) a educadora chama o “grupo um”, [Grupo Cartilha] e dito isto, quatro 

crianças levantaram-se e dirigiram-se para junto da secretária de trabalho da 

educadora e do livro grande “Cartilha Maternal” que aí se encontrava. Com este 

grupo, a educadora inicia um trabalho individual de leitura, não antes de 

observar a sua grelha de registos, escolhe a letra/palavras onde cada criança iria 

fazer o seu exercício de leitura. (…) O tom de fala é baixo e não perturba o 

restante grupo a trabalhar. A sequencialização e uma lógica pré-estrutrada 

parece existir nestes exercícios da leitura, ou seja, a criança primeiro vai fazendo 

a junção das letras, depois concretiza com a leitura de uma palavra e finaliza 

construindo uma frase com a palavra que acabara de ler. 

(…) A Educadora relembra os vários “valores” de cada letra e regras da sua 

aplicação para que cada criança consiga “aplicar” e depois, também, consiga 

“ler”.  

(…) Quando o grupo finaliza a educadora agradeceu e diz-lhes que tinham estado 

“muito bem” e que ficou muito contente [Dá o feedback sobre a qualidade global 

do desempenho]. 

De seguida, chama o grupo dois, e depois o grupo três e o grupo quatro em 

seguida. Com cada grupo segue a mesma metodologia de trabalho. Solicitando a 
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cada criança que dissesse os “valores” – o “primeiro valor” e o “segundo valor” de 

cada letra, e depois, as regras com que deviam ser lidas, quer fosse no princípio 

da palavra, quer entre “vogais”. Repetiu por diversas vezes os mesmos exercícios 

com o grupo de três crianças (O12JEJD); 

(…) pediu ajuda para a distribuição das fichas. (…) Quando todas as crianças já 

estavam na posse da ficha de escrita que iriam realizar disse: “Vão ter que fazer a 

correspondência entre a imagem e a palavra. Mas, aqui há uma coisa para terem 

muita atenção, senão vão enganar-se. E vejam: Se eu tenho 5 palavras e 4 

imagens, então, eu tenho uma palavra a mais. Não é? Temos que ler com muita 

atenção as palavras e só depois de sermos capazes ler é que vamos procurar a 

imagem que lhe pertence. Percebido? Também podem escrever a palavra depois 

de lerem. Se não perceberam, não fazem e chamam a Florinda para que vos vai 

ensinar”.  

As fichas já traziam identificados os nomes das crianças. (…) Repetiu a ordem 

com que deveriam ser feitas as fichas. Desta vez, enumerou os passos que 

deveriam percorrer dizendo: Primeiro, vão ter que escrever as palavras; segundo 

vão ter que ligar a palavra escrita à imagem correspondente [com lápis de 

carvão]; terceiro vão pintar; para finalizar fazem a leitura [individual] da frase 

escrita na parte inferior da ficha (O13JEJD). 

Como se pode verificar, nos excertos de protocolo de observação anteriormente 

apresentados, o ensino da leitura na sala de aula do jardim escola “O Sol” é uma 

atividade sistemática para a aprendizgem da leitura e da escrita, que assume, 

indiscutivelmente, o objeto de atividade principal em toda a ação pedagógica. O 

desenvolvimento da linguagem oral de extrema relevância na educação pré-escolar 

(ME,1997), na sala de aula do jardim escola “O Sol” é objetivamente o espaço onde, por 

excelência, este se concretiza. Em simultâneo, pudemos verificar a familiarização com o 

código escrito. Progressivamente a educadora vai promovendo contactos com as normas 

da codificação escrita em articulação com a leitura de histórias. O extracto dos registos 

de protocolo adiante apresentados reportam alguns desses momentos:  

(…) A educadora prepara-se para começar a contar uma história. Traz para junto 

de si um livro que havia construído em tamanho grande. [folhas de cartolina] e, 

uma caixa com palavras escritas em letra de imprensa. Começa por explicar, 

nesta história iam encontrar algumas palavras diferentes e outras que já 
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conheciam há muito tempo e sabiam o seu significado. Assim, ia explicar a todos 

algumas delas e, depois, pedia ajuda a todos para identificarem quais as 

palavras que ainda não sabiam.  

Todos iriam compreender o que ela ia ler. Até porque na segunda parte da 

atividade todos teriam que ler e saber identificar no quadro algumas dessas 

palavras. Esta explicação durou aproximadamente 5/6 minutos. 

Quando finalizou esta explicação iniciou a leitura da história, e fê-lo sem 

interrupções, com entoações de voz variada, grave e forte, por vezes, baixinho e 

agudo, o que fez com que todo o grupo fixasse o olhar em si. (…) Durante a 

leitura da história apenas se ouvia a voz da educadora, o grupo manteve-se em 

silêncio absoluto (O13JEJD). 

(…) Todas as crianças se encontram sentadas nos seus lugares e respetivas 

carteiras. A educadora distribui a cada uma [criança] uma capa transparente com 

diversas fichas de escrita148, que designa por “Diário”. (…) Enquanto os grupos 

iam sendo chamados à Cartilha, as outras crianças estavam a trabalhar nas suas 

fichas de escrita. Por vezes, a educadora era interrompido por alguma criança 

que finalizava a ficha que estava a fazer, ou porque não conseguia e pedia ajuda. 

Sempre que isso acontecia a educadora, de imediato, retomava a lição de cartilha 

com o grupo que se mantinha junto a si a aguardar (O12JEJD); 

Ilustração 32 - Fichas no domínio da linguagem escrita (2) 

                                                           
148

 Estas fichas são posteriormente guardadas no Dossiê individual do aluno como testemunho da(s) 
sua(s) realizações. 
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(…) As fichas são todas diferentes. Cada criança tem trabalho preparado e 

individualizado para si. Ninguém está com a mesma ficha. Junto das crianças, as 

duas estagiárias vão acompanhando e dando indicações. Durante a troca de 

grupos a educadora faz alguns registos na grelha que tinha consigo. (…) Há 

necessidade de reorientar o trabalho para algumas crianças que entretanto iam 

terminando os exercícios de escrita. Sempre que faz isso a educadora dirige-se a 

um dossiê, identificado individualmente, e retira trabalho previamente 

preparado. Ao atribuir a ficha a educadora dá pequenas explicações e a criança 

recomeça (O3JEJD); 

A aprendizagem da escrita foi registado também da seguinte forma:  

(…) Educadora foi buscar umas fichas de trabalho de escrita e vai falando para o 

grupo. Explicou que ontem, quando fizeram o 1º ditado, a grande maioria tinha 

conseguido fazer. No entanto, houve algumas crianças que se tinham enganado, 

ou melhor, “que fizeram não totalmente bem” e explicou que, isso acontece, 

porque estavam a aprender, por isso, alguns teriam que ir melhorar o seu 

trabalho escrito. E, aos meninos que vou dar uma folha, que tem uma palavra 

escrita a cor de rosa, vão ter que a escrever à frente, e não por baixo, duas vezes. 

É só copiar duas vezes. Repete. Vai escolhendo as crianças a quem deve distribuir 

o trabalho. Vai falando em voz alta, dizendo sempre a cada uma o erro que 

tinham feito e, que era preciso melhorar, por isso tinham que fazer. A maioria das 

crianças não recebeu este trabalho. Foram distribuídas fichas de trabalho 

diferentes. O grupo iniciou esta atividade e manteve -se assim até à aula de 

ginástica começar (O11JEJD). 

Situando, agora, o nosso olhar no que concerne à avaliação das atividades 

relacionadas com a aprendizagem no domínio da matemática, as estratégias pedagógicas 

propostas para a aplicação do método João de Deus, encontram-se ancoradas na 

utilização de materiais manipuláveis que devem permitir a experiênciação e 

sistematização de exercícios para a aquisição de noções matemáticas. Nos dados 

recolhidos e analisados verifica-se que a educadora proporciona “experiências de 

aprendizagem”, através de exercícios diversificados que implicam a reflexão das crianças. 

Para tanto, a educadora deverá guiar e orientar os referidos exercícios, colocando 

questões às crianças que lhes permitam ir construindo uma estruturação do pensamento 
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matemático. O princípio básico referente ao uso destes materiais manipuláveis consiste 

em manipular objeto s e “extrair” princípios matemáticos em que a sua utiliação 

representa explícitamente e concretamente ideias matemáticas que são abstractas 

(Caldeira, 2009, p. 15). Neste caso, a avaliação concretiza-se através do 

supervisionamento da educadora de forma interactiva com a(s)a criança(s), sendo que a 

regulação da aprendizagem é feita a partir das situações “específicas” de manipulação 

desses mesmos materiais, individualmente por cada criança. A educadora apoia-se na 

observação “informal” para ir adequando níveis de dificuldade de acordo com a material 

a ser manipulado. 

Também, a utilização de materiais pedagógicos para o ensino da matemática é 

uma tarefa diária a exigir supervisão e monitorização por parte da educadora. 

Apresentam-se de seguida excertos de registo de protocolos de observação que 

evidenciam a utilização de alguns dos materias manipuláveis, nomeadamente nas aulas 

de matemática com a utilização de: a) calculadores multibásicos149; b) palhinhas; c) 

Tangram e; d) Cuisenäire. 

 Aula de matemática com a utilização de calculadores multibásicos: 

Numa primeira fase a criança deve manusear o material livremente: 

individualmete ou em grupo de foma a poder fazer as suas próprias descobertas, 

nomeadamente ao fazer o jogo das torres150: i) da mesma cor; ii) de cores diferentes; iii) 

distinguir diferentes cores; iv) de vários tamanhos; v) contar peças de uma torre; vi) 

comparar torres com igual ou diferente número de elementos; vii) representar nas placas 

o número de peças ditado. Dos dados recolhidos nas observações inferimos que todos 

estes conceitos já eram do conhecimento das crianças porque a realização do “Jogo das 

Torres-“ e as regras para o seu manuseamento surge de forma implícita e explícita 

durante a realização dos exercícios. As noções matemáticas como: “parcelas, soma, 

adição” e o recurso ao pensamento abstracto (nas palavras da educadora) surge 

                                                           
149 E

Este material é constituído por: três placas com cinco orifícios cada uma, e cinquenta elementos 
em seis cores diferentes: dez amarelas, treze verdes, treze encarnadas, dez azuis, duas cor-de -rosa e de cor 
lilás. Os elementos encaixam nos outros, bem como nos orifícios das placas. [Este material é de simples e fácil 
concretização de várias fases da aritmética, em especial de cálculo elementar utilizado na introdução à 
numeração] (O6JEJD).

 

150 
Jogo das Torres, designação utilizada quando a educadora faz um “ditado” das peças que devem 

ser colocadas nas “placas” da direita para a esquerda.  
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recorrentemente durante a aula de calculadores. Os dados recolhidos nos protocolos de 

observação registaram da seguinte forma a utilização dos calculadores multibásicos no 

domínio da matemática: 

Todas as crianças tinham para trabalhar uma caixa completa com os 

calculadores multibásicos Depois de ter efectuado algumas explicações, 

relembrando aulas anteriores, a educadora iniciou o “chamado ditado das cores”, 

foi dando indicação do nº de peças e a respetiva cor com que as crianças deviam 

colocar nas placas. Só depois de ter efectuado esta indicação e todas as crianças 

terem finalizado, assim como, ter verificado em todas as crianças as respetivas 

placas, é que a educadora deu início à aula. (…) As crianças mantêm-se todas 

sentadas, não se levantam, nunca e seguem as instruções que vão sendo dadas 

para a utilização dos calculadores multibásicos. Vão realizando o(s) exercício(s) 

que a educadora vai ditando, e só depois de todos terem conseguido realizá-lo(s) 

mentalmente através do “abstração” é que a educadora vai ao quadro para o(s) 

escrever (O7JEJD); 

(…) a educadora dinamiza situações de desenvolvimento do raciocínio 

matemático Não há interação entre crianças, estas manipulam o material e 

interagem com a educadora quando lhes é solicitado, caso contrário, não há 

processos de participação. Os materiais estão da mesma forma posicionados em 

cima de todas as carteiras, a sua utilização é regulada por normas emanadas 

pela educadora, cuja manipulação está estruturada em torno de construções 

previamente estabelecidas pela educadora de acordo com os objetivos definidos 

em sede de plano de aula. (O6JEJD) 

As crianças todas têm distribuído uma caixa calculadores multibásicos com que 

irão trabalhar. Consta de uma caixa com calculadores, três placas que servem de 

suporte para o encaixe de peças. São (re)lembradas indicações precisas de como 

devem ser utilizadas as peças e feitos os encaixes, para que tudo funcione sem 

que as peças caiam, ou para o caso de não consiguirem encaixá-las umas nas 

outras(…). A educadora pede para que todas as crianças coloquem duas peças 

verdes nas placas e de seguida pede a uma criança que faça a respetiva leitura 

das placas. Há um silêncio absoluto na sala. Como a criança não responde, a 

educadora coloca questões como: “Quando temos estas duas placas, o que 
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estamos a jogar? (resposta do restante grupo). Qual é a base em que vamos 

jogar? Não é para todos responderem. Só responde o Pedro151 (resposta) e (…) 

continuou … [ este registo configura a distribuição da comunicação e das tarefas 

de modo a controlar e monitorizar o desempeho e as aprendizagens de cada 

um(a)]. 

- Para jogarmos o jogo das bases o que temos que fazer?(…)  

- Como sabemos? 

- Porque juntamos 1 em pensamento (…) 

- Então qual é a torre mais alta? 

- Amarela. (…) 

- Quantos tem a Ana? (…) Sabes me dizer o que precisamos para jogar o jogo das 

bases? (…) 

- Não podemos jogar com + de 5; nem com – de 5. Então vamos lá. Podemos 

jogar. 

Todas as crianças iniciam as construções nas suas placas. A maioria consegue ir 

concretizando a operação. Às crianças que precisam de ajuda, a educadora vai 

junto delas e dá pequenas indicações, para auxiliar. Relembra qual é a base em 

que estão a jogar. [ 5 ]152 

A base com que estão a jogar é relembrada muitas vezes de maneira a auxiliar a 

criança a concretizar e a sistematizar a operação. É solicitado o resultado sempre 

que é dada uma indicação de concretização de operação matemática. A 

educadora continua dando indicações e as crianças vão construindo. 

Questionando sobre possíveis resultados errados e o porquê153. 

Há facilidade no manuseamento dos blocos. A sequência das cores é conhecida 

pelas crianças assim como o seu posicionamento correcto nas placas [ausência de 

hesitações, ao colocar correctamente as peças]. 

A educadora movimenta-se pela sala. Junto de si não tem nenhuma placa onde 

as crianças tenham a possibilidade de visualizar as operações que ia dando, 

obrigando a criança a “pensar” sobre as indicações fornecidas. (…) pergunta qual 

a cor com que se deve trabalhar a seguir.  

                                                           
151

 Todos os nomes referidos são fictícios.  
152

 A avaliação no acompanhamento da realização das tarefas, para auxiliar e ajudar a ultrapassar 
dificuldades. 

153
 O questionamento como estratégia que permite avaliar as aprendizagens e, simultaneamente, 

estimular o seu desenvolvimento, “solicitação” permite a avaliação: 
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(…) 

- Então vou pedir ajuda ao Pedro, para me ler a placa do resultado. A criança 

inicia a resposta, mas engana-se. [a leitura foi feita da direita para a esquerda 

quando deveria ser feita da esquerda para a direita]. Durante aproximadamente 

20 minutos repetiram-se exercícios, com regras de manuseamento e de leitura de 

números154 (O5JEJD). 

Ilustração 33 - Aula com calculadores multibásicos  

 

                                                           
154 “

Para perceberem as diferentes formas de utilização dos números no mundo real, as crianças 
precisam compreender os números …Além disso, a compreensão do valor de posição é crucial para o trabalho 
posterior com os números e o cálculo” (Normas, 1991, p. 48).

 

“A leitura dos números dá sentido e diz respeito à compreensão global e flexível dos números e 
operações, com o intuito de perceber os números e as suas relações desenvolver estratégias eficazes para a 
sua aplicação no mundo que nos rodeia. O sentido do número implica uma construção de reconhecimentos 
numéricos e modelos construídos com números ao longo da vida, englobando a capacidade de compreender 
o facto dos números terem diferentes significados, sendo utilizados em diversos contextos. 

Quando falamos de crianças em idade pré-escolar, o sentido de número, é o processo que permite a 
aprendizagem e a compreensão dos diversos significados e utilizações dos números e a forma como eles estão 
interligados. Esse conhecimento é progressivamente, desenvolvido no ambiente em que se insere, fazendo 
com que os diferentes significados se interliguem e façam sentido” (Caldeira, 2009, p. 203).  
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(…) A observação e manipulação da realidade tem que ser experienciada com os 

objeto s manipuláveis em uso, hoje são os Calculadores Multibásicos. É através 

da experienciação que cada criança com as peças de cores, e as placas faz 

repetições e sistematizações. A educadora dá orientações para que as crianças 

façam em simultâneo o mesmo exercício, com regras específicas, ao mesmo 

tempo que vai acompanhando e observando cada criança, fazendo questões 

para o grupo e/ou para uma criança em particular. 

- Qual o sinal que estamos a utilizar?[Reforça o conceito de “adição” e explica] 

depois de ter feito algumas indicações para que as crianças montassem as bases 

calculadoras pergunta:  

-Quem é capaz de me dizer a base com que vamos trabalhar. Qual a torre mais 

alta que têm? O que precisamos de fazer? 

 As crianças contam.  

Vamos à torre mais alta, juntamos 1 em pensamento. (…) 

 São utilizados conceitos como “parcelas, soma, adição”, todos eles já do 

conhecimento das crianças.  

- (…) Depois de ter iniciado novo exercício, algumas crianças não o conseguiam 

finalizar. Apercebendo-se disso, a educadora solicitou para que aqueles que não o 

conseguiam fazer, juntassem as peças. E reiniciou o processo, com aqueles que 

não haviam acompanhado o exercício, ao mesmo tempo que solicita a outros que 

vão respondendo, para verificar se todos estão a acompanhar o jogo. Para 

finalizar os exercícios procurava que as crianças identificassem o resultado e, 

justificassem o porquê (…). 

As crianças começam a guardar os materiais. As caixas têm que ficar 

correctamente arrumadas. Os calculadores têm que ficar na posição correcta e 

separados pelas cores, relembra a educadora. A recolha do material é feita pelas 

crianças (O6JEJD); 
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Ilustração 34 – O ditado no quadro  

 

Durante esta aula a educadora questiona e interpela, solicitando que as crianças 

a sua participação, pede atenção sistemática por diversas vezes à mesma criança 

e, informa que hoje quem vai responder é a Paula, porque não o faz há muito 

tempo.  

- Quem já acabou coloca as mão “por baixo” da mesa para eu saber que já 

acabou (…)155 

 - A criança inicia a dizer o resultado da sua placa, “três peças azuis, 5 peças 

amarelas ….” e, fá-lo de forma que toda a sala possa ouvir. (…). 

- A educadora prepara um outro exercício. Utiliza, novamente, o quadro, 

enquanto as crianças arrumam as peças na caixa. Todos o fazem, da mesma 

maneira, por ordem, nas cores e não colocação dentro da caixa. Sabem a ordem 

das cores, pois, não se enganam. Não há grande barulho na sala. 

- Dá início a mais um exercício, mas, desta vez a educadora escreve primeiro no 

quadro e as crianças têm que o reproduzir nas placas. O que significa que desta 

vez as crianças têm que 1º ler e interpretar, depois fazer o cálculo e só depois 

concretizar nas placas. 

 - Ora bem, diz a educadora, se eu agora quiser saber qual é a base em que 

estamos a trabalhar como fazemos? Uma criança responde (…)  

- Mas se for para trabalhar na base 10, o que temos que fazer? 

                                                           
155

 A gestão da turma pela educadora e as regras que sinalizam a posição do aluno/criança no ciclo de 
realização das tarefas revela que a gestão das atividades está completamente nas suas mãos. 
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(…) Na base 10, as peças amarelas são as unidades, as verdes as dezenas. (…) é 

mantido a um diálogo e interação entre educadora e crianças, com repetições, e 

chamadas de atenção para os mais desatentos. Os exercícios exigiam 

concentração, uma vez que, a educadora primeiramente utilizava o quadro, por 

forma que a criança utilizasse o cálculo mental e o raciocínio, e só depois, é que 

podia operacionalizar/concretizar com as peças dos calculadores nas placas.  

 - Já viram todos, posso apagar? As crianças não questionam. Finalizado o 

exercício voltam a colocar as peças na caixa, limpando as placas. 

De seguida a educadora informa que agora irão fazer exercícios, não com a 

adição, mas sim, com a subtração. Desenha uma régua no quadro e vai buscar 

uma borboleta em papel. Faz o ditado das cores para as crianças, e de seguida 

relembra que agora teriam que fazer ao contrário. Seria debaixo para cima, 

assim como, teriam que começar pelas placas amarelas, como acontecia sempre 

com aquele material. (…).Mas agora a educadora, para que todos visualizassem, 

segurou as duas placas que tinha as peças nas suas mãos e, levantou-as, de 

forma a serem visualizadas por todos. Com a ajuda da borboleta, repetiu o 

exercício várias vezes. (…) Utilizou vários exemplos para que as crianças 

compreendessem (…) (O7JEJD). 

Em complemento e articulação com a aula de matemática com os calculadores 

multibásicos foi também observado a realização de fichas escritas, previamente 

estruturadas, tendo em consideração os exercícios e operações anteriormente realizadas. 

Assim ficou registado:  

(…) É distribuída uma ficha de trabalho a cada criança. A educadora, 

primeiramente, mostra para todo o grupo e dá pequenas indicações, explicando o 

modo correcto para conseguirem realizar o trabalho. (…) mostra novamente a 

ficha, e explica para que todos tenham percebido (…) e identifica: “a 1ª placa, a 

2ª placa e a 3ª placa. Onde vamos colocar as peças amarelas? À direita? (…). 

Vamos então, na 1ª placa pintar 5 peças amarelas. Não se esqueçam que, depois 

de estar feito não se pode apagar” 

 - A ficha escrita pelas crianças era feita após a educadora fazer um ditado, em 

voz alta, para que todos ouvissem e, preenchem o resultado na folha de papel. 
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 (…) educadora faz o ditado. - A criança ouve e tenta reproduzir com a cor que 

está a identificar. [A educadora escreve no quadro 5]. Ainda na 1ª placa, 3 peças 

verdes. 

 - O exercício continua, mas agora na placa 2, todas as crianças estavam muito 

atentas, e sempre que novas orientações eram dadas tentavam fazer.  

- Cada criança tinha que conseguir contar na ficha, o algarismo que estava escrito 

no quadro, e ao mesmo tempo acompanhar as instruções. Este exercício de 

matemática exigia às crianças uma mobilização de esforços cognitivos 

[abstração, raciocínio, concentração] e capacidades sensoriais [visuais e 

auditivas]. 

 - (…) a educadora voltou a perguntar: “Qual a base em que trabalhámos? (…), 

Porquê 5? Qual a torre mais alta? Então não temos que juntar mais um em 

pensamento [princípio da abstração). É pedido que coloquem o resultado (…) 

(O6JEJD). 

Transcreve -se excerto do registo de protocolo observação que descreve o modo e 

a forma como a educadora constrói a jornada de aprendizagem, no domínio da 

matemática com recurso à utilização do material manipulável “palhinhas”:  

Ilustração 35 – Aula de matemática com palhinhas 

 

A educadora questiona se todas as crianças têm os algarismos e as palhinhas. E 

inicia a aula. (…) É mantido um diálogo com as crianças, levando-as a participar e 

a manipular os algarismos e palhinhas, tentando operacionalizar os 

ensinamentos que estão a ser ministrados. Faz algumas perguntas:  
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Quantos algarismos são? Quantos algarismos temos Pedro?. 

5. (Diálogos)156. 

- Está certo Ana?  

- Não.Então quantos temos? Conta lá. E o que é que nós podemos escrever com 

os algarismos? - “Quantos anos tens …? Então quantos algarismos tem este 

número? (…) estes há números que se podem escrever com um só algarismo? (…) 

então os números são especiais? Porquê? O que é que acontece aos números?  

Há crianças que respondem: Nunca acabam. São infinitos, pode -se sempre juntar 

+1+1+1+1.  

Exemplificou com a data: A educadora utiliza a data do dia para exemplificar 

[22.11.2007] e pergunta: Quantos algarismos tens, Carlos? E se escrevesses só o 

número do dia de hoje? (…) educadora: Nós temos 10 algarismos, com que 

escrevemos os números. Com os algarismos podemos fazer os números, não é 

verdade. Então vamos ver se conseguimos fazer as três operações que já 

aprenderam.  

Ao mesmo tempo que vai dando e explicando e dando indicações, utiliza um 

instrumento musical para auxiliar os exercícios que as crianças estão a tentar 

fazer. Questiona algumas crianças. O instrumento musical é uma campainha, e 

as crianças devem estar com atenção para poder contar o número de vezes que o 

som é emitido. Assim, quando a campainha toca, a criança deverá estar com 

atenção para poder contar, e de seguida utilizar o algarismo correcto com que vai 

executar o exercício. 

Exemplo de um exercício utilizado: 

 Ao tocar três vezes, as crianças que têm as palhinhas tiram as três palhinhas, as 

outras retiram o algarismo três (3).  

A educadora repete a operação, para que as crianças acompanhem o exercício. 

 -Quantas toquei, Pedro? 

--A criança responde. Quantas toquei Ana? Não ouviste, Pedro?. Como a criança 

não conseguia responder, a educadora, insistiu157. Várias crianças tentaram 

responder, mas a educadora respondeu: Eu sei que vocês sabem, mas eu tenho 

                                                           
156

 Envolver os outros na análise e avaliação das tarefas (submetendo-os também a avaliação pela 
educadora). 

157
 A existência de um programa a cumprir por todos e a obrigação de não deixar ninguém para trás. 
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que ver os meninos que não sabem. (…) Agora não quero mais nada. Vamos 

então juntar.  

Quando usamos o sinal de “+” como se chama a operação? 

 – É uma adição 

–Muito bem, responde. 

 A educadora vai chamando a atenção, e ajudando sobre a forma correcta de 

colocar os algarismos e o sinal de “+”. Dá a volta pela sala, passa por todas as 

crianças e verifica quem não está bem, chamado a atenção para quem não tinha 

bem ou mesmo se os algarismos tinham a posição contrária. (…) Depois conclui 

perguntando: Então quanto dá? As crianças vão respondendo, e a educadora vai 

confirmando a algumas crianças que questionam. 

- Vamos ver se ainda se lembram. O que nós juntámos tem um nome e o nosso 

resultado também tem um nome. Muitas crianças respondem em uníssono. 

Estão familiarizadas com os conceitos e termos utilizados.  

A educadora manda repor as palhinhas no copo e diz que vão voltar a fazer o 

exercício, mas desta vez pede ajuda a uma criança. Chama o Pedro ao quadro 

para que faça o registo com giz. Vai dando incentivos às crianças para que 

compreendam o exercício. E com a campainha dá seis toques. Questiona uma e 

outra criança, sobre o número de toques que foram dados, e para ajudar volta a 

tocar. 

Questiona: Ana quantas foram?. Chama a tenção da criança que está no quadro 

sobre o tamanho dos algarismos. Quando dá por terminado o exercício informa 

que já não vai tocar mais nenhuma vez a campainhas.Todas as crianças iniciam 

as operações no seu lugar, sentadas e manipulando palhinhas e algarismos. 

Algumas crianças tentam responder dando de imediato o resultado.  

A educadora não aceita e responde: “eu quero que «aqueles» meninos pensem e 

digam. Ao mesmo tempo vai mantendo um diálogo com a criança que está no 

quadro. 

- Qual o resultado? [10] agora para toda a turma. Então vamos lá. O dez (10) já é 

um número que utiliza dois algarismos. Atenção como põe os algarismos (…), vai 

falando com algumas crianças e ao mesmo tempo relaciona o resultado com o 

“conceito de dezena”. Para que o grupo acompanhe e compreenda, a educadora 

vai ao quadro e escreve os algarismos de 1 a 9, ao mesmo tempo que vai 

chamando a atenção para o barulho na sala e a disciplina a ser mantida, como 
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regra da sala. As crianças vão repetindo e acompanhando o nome dos algarismos 

e quando chegam ao “0”, aí a educadora reforça, a correcção com que deverá 

ficar posicionado na operação. Repete no quadro, para que todas as crianças 

conseguiam fazer com o seu material na carteira. Para melhor concretização da 

operação matemática a educadora opta por utilizar as palmas para que as 

crianças acompanhem, e faz a repetição. De seguida pergunta a algumas 

crianças o resultado, estas não conseguiram responder. 

Segue a aula com a utilização do sinal de “subtrair”. Pergunta o nome do “sinal”. 

E informa que vai ensinar uma coisa muito importante e diz: “quando utilizamos 

o “sinal – (menos)” é uma “subtração” e diz que nunca mais se podem esquecer 

- Então vamos experimentar. Utiliza a joaninha e depois pede para as crianças 

fazerem o exercício com as palhinhas e pergunta se o resultado das crianças é o 

mesmo que tinha dado no quadro. Vai repetindo algumas vezes, até que 

pergunta se todos já compreenderam. Questiona quem não conseguiu, e vai 

junto dessas crianças (…) (O2JEJD). 

 Aprendizagem da matemática com a utilização de Tangram: 

 Este material utilizado para a aprendizagem no domínio da matemática como um 

jogo, oferece à criança um envolvente desafio (Santos, 2008). As formas geométricas que 

o compõem, permitem a possibilidade de inúmeras explorações. Ajuda a “desenvolver as 

inteligências lógico-matemática, espacial e intrapessoal” (Caldeira, 2009). Permite 

atividades que envolvem a manipulação de figuras geométricas, fazendo inúmeras 

composições, transformações e rotações das peças, permitindo “ver partes” num “todo” 

(Caldeira, 2009). Pode-se obter uma variedade de formas: figuras geométricas, animais, 

objeto s e figuras abstractas. Isso mesmo foi registado nos protocolos de observação. 

Estes evidenciam as diferentes etapas que consolidaram a sua utilização numa aula. A 

educadora com a utilização do Tangram realizou uma atividade que analisa diferentes 

formas geométricas, faz operações, relembra conceitos e incorpora conhecimentos 

matemáticos.  
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Ilustração 36 – Aula de matemática com a utilização do Tangram 

 

Quando questionada sobre a utilização deste material a educadora referiu:  

(…) Este material destina-se essencialmente a trabalhar a lateralidade, a 

motricidade e a motricidade fina das crianças, mas eu neste caso, para além de 

aproveitar a essas duas vertentes, trabalhar essas duas vertentes, aproveito 

sempre para trabalhar outros conteúdos, e portanto fazer um bocadinho de 

interdisciplinaridade.  

Aproveito para trabalhar a parte da matemática porque lhes conto sempre uma 

história à medida que eles vão fazendo as figuras, e que ao fazer as figuras lá 

está, estão a trabalhar a motricidade e a lateralização, e portanto põem do lado 

esquerdo, põem do lado direito, põem em cima, põem em baixo, eles próprios é 

que têm que virar as peças. Depois, aproveito para contar uma história e 

portanto, neste caso, trabalhar algumas situações problemáticas, somas e 

subtrações, porque é o que eles fazem nesta idade. E quando a história se 

proporciona, neste caso, neste momento hoje, estamos a dar os mamíferos, os 

animais, aves, os peixes, como este material tem também essas figuras para 

poderem ser trabalhadas, porque eles fazem sempre construções (…) ou de casas, 

ou de peixes, ou de outros animais, e neste caso ia fazer um papagaio, ia 

aproveitar para fazer um bocadinho sobre o conhecimento do mundo, ia 

aproveitar para saber um bocadinho sobre as características do mundo, onde é 
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que elas vivem, que aves é que eles conhecem, carnívoras, herbívoras, etc., (…) 

para saber o que é que eles conhecem (OE8JEJD).  

Apresenta-se excerto de um registo de protocolo de observação numa aula de 

matemática com a utilização do Tangram 

A educadora inicia a aula solicitando a uma criança que reconte a história do 

material que tinham sobre as mesas. (…) tenta que as crianças se recordem de 

palavras, conceitos anteriormente explorados e vai interpelando o grupo ou 

individualmente. (…)  

– Quais as formas destas peças? (…) 

– Todos os triângulos têm os mesmos tamanhos? E este que tamanho é que tem? 

[grande, médio, pequeno] (…) A educadora ajuda as crianças que não conseguem 

responder. E pede para as crianças se relembrarem de que haviam dito aquela 

manhã e começa a contar uma história/lenda (…) em simultâneo, cola no quadro 

uma figura geométrica, depois, outra e mais outra, de modo que vai dando forma 

ao conjunto de peças colocadas no quadro.  

 [algumas crianças são ajudadas]. Vai continuando a história/lenda ao mesmo 

tempo que as crianças iam construindo a figura geométrica em cima das 

respetivas mesas reproduzindo o que iam vendo no quadro. 

(…)_No lago estavam 28 flamingos mas de repente um amigo aproximou-se de 

barco e o barulho do motor fez com que alguns voassem. 

 – Sabem quantos foram? Uma dúzia. Como escrevo? 

No quadro da sala ia contruindo e fazendo a montagem do 

flamingo/barco/outro, com peças garandes, para as crianças em toda a sala 

poderem ver. Por vezes, ia ajudando alguma criança que não conseguia fazer. (…) 

Vai uma criança ao quadro. A educadora relembra que estavam a fazer uma 

subtração. Para toda o grupo as regras são ditas pela criança. Para o grupo 

visualize a operação a educadora utiliza uma régua que coloca sobre o quadro e 

utiliza a técnica da borboleta aos saltinhos158.  

                                                           
158

 Cf. Descrição anteriormente realizada nos calculadores multibásicos.  
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São utilizados vários 

exemplos com diferentes 

crianças sempre para que 

estas consigam 

operacionalizar os 

problemas enunciados 

pela educadora. 

Uma das crianças que vai 

ao quadro não consegue. 

A educadora questiona o 

grupo e solicita a ajuda. É 

dada resposta em 

uníssono. 

São relembrados os 

conceitos de “parcelas, 

soma, subtração, aditivo, subtractivo, resto, excesso ou diferença e resultado”. 

São utilizados exemplos do quotidiano das crianças para que se lembrassem dos 

conceitos que estavam a utilizar. 

A educadora continua a história/lenda e ao mesmo tempo vai fixando as peças 

no quadro e a explorar os conceitos que estava a apresentar. À medida que a 

história/lenda ia sendo contada as peças geométricas do Tangram iam dando 

forma e expressão. Os conceitos matemáticos estavam sistematicamente a ser 

repetidos. (…) 

 - Sabem o que ele viu quando estava dentro do barco? Viu um quarteirão de 

papagaios. (…) Quantos são?” _ Vinte cinco, [verdes] respondem prontamente 

em uníssono a maioria das crianças. 

 - (…) mas depois, apareceram dezasseis azuis e encarnados. Como vamos fazer? 

(…) vamos primeiro às unidades. Lembram-se das regras dos calculadores? (…) 

Quantos papagaios viram o nosso amigo? 

- (…) viram 41 papagaios. Sempre que o resultado for 10 ou mais de que 10, 

tiramos 10 e fica a unidade (…). Diálogo contínuo mantido entre educadora e 

crianças. _ A educadora terminou a aula de iniciação à matemática com material 

Tangram porque chegou a professora de inglês e era necessário mudar de 

atividade (O8JEJD). 

 

Ilustração 37 - Construção realizada por criança com material 
Tangram 
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Durante as observações realizadas na sala de aula do jardim escola “O Sol” foi 

possível verificar atividades de escrita relacionadas com a aprendizagem da matemática. 

Desta feita, o objeto que corporizava esta atividade relacionava-se com a 

complementariedade de aulas de matemática com o material Cuisenaire. A proposta de 

atividade é iniciada pela educadora com exercícios de memória, uma vez que a utilização 

deste material incide sobre o “memorizar o valor de cada barra, já que é importante que 

se habituem a nomear as barras não pela cor, mas sim pelo seu valor”(Alsina, 2004, p.35). 

Antes de iniciarem a ficha escrita a educadora relembra a ordenação das peças por 

tamanhos. As crianças enumeram as cores e valores numa escala ascendente e 

descendente e assim dão inicío à reprodução através da escrita. Como guia orientador a 

educadora vai fazendo no quadro exercícios que as crianças acompanham. Para realizar 

esta atividade de sistematização e aquisição de conceitos matemáticos e de 

complemetariedade à utilização anterior, com as peças do Cuisenaire, a educadora 

distribui a cada criança uma folha quadriculada, e lápis com as cores correspondentes às 

das barras deste material. A identificação de cores e valores é realçada através da escrita 

como proposta para consolidar as propriedades do “número” (O1JEJD) e até introduzir 

novos conceitos (e.g., cardinal, noção de conjunto) já anteriormente apresentados e 

trabalhados. A utilização da escrita no processo de consolidação de aprendizagem no 

domínio da matemática na sala de aula do jardim escola “O Sol” foi registado da seguinte 

forma:  

Aplicação de fichas como complemento ao raciocínio matemático trabalhado 

com o material Cuisinaire (…) a educadora fala e expõe as tarefas a realizar pelos 

alunos e estes mantêm-se calados. O trabalho a realizar foi apresentado, era 

uma continuidade de anteriores atividades matemáticas – Material Cuisinaire 

(…).Passados os instantes iniciais, em que todas as crianças se sentaram, a 

educadora apresenta a atividade/tarefa a realizar. Iriam fazer uma ficha. 

Relembra conceitos anteriormente já desenvolvidos. Recorreu a alguns exercícios 

de memória para que o grupo, e cada criança compreendesse os propósitos da 

tarefa (…).Como sistematização e processo de compreensão e através de 

exemplos foi escrevendo no quadro (…) A cada criança foi distribuído material de 

trabalho – lápis com cores variadas (um apenas por cada cor). “Vocês têm que 

observar muito bem os símbolos que aparecem nas fichas”, ao mesmo tempo 
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que escreve no quadro. Apresenta o símbolo cardinal, associado a uma letra; 

conjunto vazio, e solicita a cada criança que faça na ficha o que efectivamente 

tinham aprendido nas aulas anteriores (…). As crianças estavam muito atentas 

(…) (O1JEJD). 

 

Ilustração 38 – Aula de matemática com a utilização do Cuisenaire JEJD 

A práxis educativa realizada na sala de aula do jardim escola “O Sol” ficou também 

registada nos protocolos de observação, nas áreas de conteúdo que constituem, de certo 

modo, formas de conhecimento do mundo e contribuem para compreender melhor os 

espaços, os objeto s e as as relações entre si. As atividades que sustentam o 

conhecimento do mundo, não podem ser analisadas fora do seu contexto e 

desintegradas de um plano que suporta o seu desenvolvimento. No contexto investigado, 

o conhecimento do mundo é segundo as palavras da educadora uma constante da ação 

diária, pelo que a sua relação com a avaliação da aprendizagem apresenta-se enquanto 

atividade sistémica e de desenvolvimento na gestão do currículo, integrando “temas de 

vida” previamente definidos (cf. Modelo T de aprendizagem).  

 

8.3 A Participação da Criança no Processo de Avaliação  

A participação efectiva da criança no processo de avaliação requer poder de 

participação quotidianamente nas relações e interações estabelecidas no contexto 

educativo ou nas aprendizagens (projetos e atividades). Em termos substantivos, a 

participação da criança, de um modo geral, está relacionada com encontrar ressonância 

das suas expectativas e interesses e em encontrar aceitação à escuta da sua voz através 

de diálogos e interações estabelecidos em processos de comunicação. Esta participação 
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deverá traduzir-se, de modo efectivo, através de contributos ao nível da recolha de 

informações para o processo de regulação do seu processo educativo.  

A pertinência da análise desta questão, toma lugar de destaque nos contextos de 

educação de infância, uma vez que a identificação dos papéis assumidos contribui para 

identificação de conceções educativas subjacentes às práticas desenvolvidas e filosofias 

inerentes aos modelos curriculares implementados. Nesta perspetiva, os dados 

recolhidos e analisados, no que concerne à participação da criança no processo de 

avaliação, apresentam ao nível do discurso uma valorização que se manifesta em 

momentos estabelecidos para o efeito, como sejam, as assembleias de turma realizadas 

semanalmente à sexta-feira. São momentos destinados a realizar auto-avaliação e a 

hetero-avaliação das crianças, em que “aprendem a avaliar-se, e a corrigir os seus erros, 

aprendem o que está certo e o que está errado”. A este propósito foi referido: 

 (…) as crianças participam no processo de avaliação. Participam a nível dos cinco 

anos e depois do 1º ciclo participam. A nível do comportamento a partir dos três 

anos. Nós fazemos a assembleia de turma todos as sextas-feiras e nessa 

assembleia de turma fazemos por exemplo auto-avaliação, a hetero-avaliação, e 

a avaliação da professora. Temos uma grelha e avaliamos o comportamento, 

avaliamos a língua portuguesa, a matemática e o estudo do meio e o 

comportamento na escola, nas casas de banho, nos recreios e no refeitório. 

Portanto a criança faz a sua auto-avaliação e participa na avaliação dos outros 

(E1JEJD). 

Para os alunos [é] o contributo como reforço para a aprendizagem e para a vida 

adulta, penso que é muito importante, porque eles aprendem a avaliar com 

seriedade e honestidade, e com seriedade porque senão o fizerem vêm os colegas 

e a professora a dizerem que a quilo que está a dizer não é verdade, e portanto, é 

engraçado que eles acabam por ser muito mais exigentes do que nós. Por 

exemplo quando se faz a hetero-avaliação, perguntamos, vamos lá a ver a 

avaliação do [nome da criança]. Vocês concordam?  

Acabam por ser muito mais exigentes do que nós e ir buscar, se calhar, às vezes, 

pontos que nós nem sequer nos lembramos, ou que nos passou e que eles 

registam […], aprendem a avaliar-se, e a corrigir-se os seus erros aprendem o 
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que está certo e o que está errado. Portanto, o julgar os outros também é uma 

questão muito importante, e o julgar os outros com respeito. E acho que isso nos 

dias de hoje é fundamental, ou porque cada vez mais se nota que as pessoas não 

têm respeito umas pelas outras, e para incrementar nestes miúdos a crítica, mas 

a crítica construtiva, a crítica saudável, e o respeito pelos outros são aspetos 

fundamentais e que nós estamos a tentar incutir.Acho que o método [João de 

Deus] e a escola em si cumprem, não há uma avaliação por avaliar. Há uma 

avaliação séria, com bases, com dados, com registos, com situações tudo muito 

bem definido, e com provas dadas. (E1JEJD) 

No que concerne à participação da família no processo de recolha de informação e 

na prática de avaliação sobre o desenvolvimento das crianças e a sua aprendizagem não 

foram identificados dados que revelem essa participação. O mesmo foi reiterado na 

entrevista E1JEJD: 

(…) A família nunca é chamada na avaliação. Não. Na avaliação do aluno não 

(E1JEJD).  

 

8.4. Avaliação e a Comunicação  

As práticas de avaliação incrementadas na sua práxis educativa da educadora 

configuram procedimentos que valorizam a informação detalhada a prestar às famílias. 

Para isso, é necessário estar bem documentado para que no final dos trimestres e/ou no 

final do ano a educadora tenha possibilidade de realizar uma apreciação sobre cada 

criança, na sua evolução e no seu desenvolvimento. Segundo as suas palavras a avaliação 

das criança serve para: 

(…) dar sempre no final uma pequena apreciação mesmo escrita de como é que 

está o aluno a nível de várias coisas, da socialização, da realização, da motivação, 

do interesse, da facilidade ou não facilidade em aprender, do seu ritmo de 

trabalho, de como é que é, como é que não é, também falamos um bocadinho da 

assiduidade e da pontualidade dos meninos, porque muitas vezes isso prejudica 

as suas aprendizagens, há aqueles meninos que chegam sistematicamente 

atrasados ou que faltam muitas vezes (E2JEJD). 
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Os elementos informativos que reúne para o feedback a entregar e a informar os 

pais são resultado de um processo de avaliação providenciado ao longo do tempo, com 

recolha de informação e organização de documentação pedagógica, concretizado através 

da monitorização e da supervisão de atividades e de tarefas ao longo do processo 

educativo. A monitorização e acompanhamento das atividades que esteve na presente na 

regulação das aprendizagens de cada criança e ao grupo no seu todo, através da 

observação formal e informal sistemática das crianças, com registo de evidências em 

grelhas específicas e através dos trabalhos e fichas realizados pelas crianças serve para 

elaboração de uma ficha de avaliação a entregar aos pais. Serve de feedback aos pais de 

como é que as crianças estão no jardim-escola. Neste sentido a educadora referiu: 

(…) E depois eu faço a avaliação disso, depois essa avaliação é-me extremamente 

útil, pora depois como é óbvio nós no final do período temos que dar um 

feedback aos pais de como é que as crianças estão no jardim-escola. Se estão 

bem, se não estão bem, isto a todos os níveis, não só a nível das várias áreas do 

conhecimento, mas como também se ele se adaptou, se não se adaptou bem, se 

se dá bem com os colegas, se não se relaciona, é portanto a tal parte da 

formação pessoal e social, a tal parte da socialização que é extremamente 

importante. (...) Este comentário é aos vários níveis, primeiro, como é que é a 

relação da criança com os adultos, e com os colegas aqui na escola, como é o seu 

comportamento e depois mais especificamente em relação às aprendizagens, 

onde é que a criança teve maior êxito, onde teve menor êxito, como é que é o seu 

ritmo trabalho, se é um ritmo lento, se é um ritmo mais normal, se é uma criança 

que tem muita facilidade nas aprendizagens, como é que ele é efectivamente nas 

atividades, se está desperto, se tem vontades, se está motivado. E depois, há um 

comentário escrito que a educadora faz sobre todas as suas aprendizagens, é 

portanto assim uma síntese (E2JEJD). 

A utilização da informação recolhida durante o acompanhamento das atividades e 

para a regulação das aprendizagens serve também também para uma avaliação mensal e 

trimestral nas reuniões pedagógicas mensais e trimestrais, bem como em conselhos 

escolares. A relevância da informação recolhida, muitas vezes, coloca-se ao nível da 

identificação de dificuldades ou problemas das crianças. A este propósito foi referido:  
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(…) Depois serve de base também para uma avaliação mensal ou trimestral, e 

também servem …Porque nós é assim: nós fazemos as reuniões de conselho 

escolar todos juntos, desda pré-escolar ao 4º ano. E há determinados problemas 

que se detectam nas crianças, logo desde o início, e que nós temos a 

preocupação, de comunicar de imediato aos pais, quando detectamos que possa 

existir algum,porque nós também não somos especialistas, não sabemos o que é 

que se está ali a passar, mas podemos verificar que aquele aluno não tem o 

mesmo ritmo de trabalho, ou o mesmo ritmo de aprendizagem, ou um 

comportamento diferenciado dos restantes elementos da turma, e depois é 

engraçado, porque esses problemas que são detectados por exemplo nos três 

anos, por vezes são problemas que os acompanham (E1JEJD); 

(…) Muitas vezes, também serve noutro sentido, que é: na evolução da criança, 

por exemplo nós temos duas alunas nos quatro anos que não falam, não falam, 

não dialogam. Perguntamos-lhe qualquer coisa e elas não respondem. E 

engraçado porque eram assim nos três, e ficou registado, e agora nos quatro 

anos, porque agora por aconselhamento psicólogo, que está segui-las, 

aconselhou-as a ficarem novamente no bibe dos quatro anos, embora pudessem 

já ter passado para os cinco, mas foi um aconselhamento médico e nós 

respeitamos e os pais também quiseram e agora vê-se através desses registos a 

evolução delas (E1JEJD). 

Ainda, no que concerne à utilização da infomação recolhida, tanto através dos 

trabalhos realizados pelas crianças, como pela observação sistemática, informal e formal, 

do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, foi manifestado pela 

educadora como sendo um elemento muito valorizado pelos pais. A entrega da ficha de 

avaliação que é entregue no final de cada trimestre aos pais, revela-se como sendo o 

momento em que os pais mais vêm à escola, o que não acontece noutras ocasiões. Na 

perspetiva da educadora, o resultado dessa avaliação também se manifesta na forma 

como os pais se preocupam em acompanhar o processo de aprendizagem dos seus filhos.  

(…) Penso que eles gostam, para já é uma recordação que fica para a vida, 

quanto mais não seja, [dizm]: “ai quando o meu filho estava no bibe azul era 

assim, fazia isto fazia aquilo”. Mas eles gostam, e é um momento que eu noto 

que os pais vêm mais à escola, quando é para receber as avaliações dos meninos, 
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ai claro ninguém falta não é, todos vêm. Quando às vezes chamamos para virem 

falar connosco, quando fazemos uma reunião de pais ou assim eles se calhar não 

vêm “ai hoje não pude não me dava jeito ter vindo à reunião e tal “mas quando é 

para virem buscar as avaliações, porque as avaliações têm de ser entregues ao 

encarregado de educação, eles têm que assinar como realmente receberam a 

avaliação, aí sim, eles aparecem em massa para receber e lêem normalmente ali. 

E se vêm, realmente os que estão bem, normalmente, não querem grandes 

esclarecimentos, mas aqueles que lêem a avaliação e constatam que na parte das 

cruzes, como depois nesse comentário final em que eu digo que o aluno revela 

alguma dificuldade ou precisa de ser mais estimulado nesta área ou na outra, 

eles vêm imediatamente ter comigo e dizem: “o que é que posso fazer em casa 

para o melhorar nisto ou para não sentir tantas dificuldades naquilo” (E2JEJD). 

A recolha da informação e documentação pedagógica serve também outros 

propósitos para além dos que anteriormente foram mencionados, nomeadamente na 

informação e feedback a dar aos pais. Os elementos informativos recolhidos ao longo do 

processo servem também para a passagem de informação a outros atores educativos que 

acompanham a criança ao longo do seu percurso escolar. 

(…) Não é só para agradar aos pais que gostam muito quando vêm às reuniões. 

Podem mudar as educadoras e têm lá a informação. Aliás, porque eles nunca têm 

o mesma educadora. Aos três anos têm uma, aos quatro têm outra e aos cinco 

têm outra. Elas não os acompanham. Portanto, não há prática de acompanhar 

[as crianças] (E1JEJD). 

 

9. A Documentação da Avaliação  

9.1 A Recolha de Evidências 

A avaliação na educação de infância pressupõe a apreciação da aprendizagem e 

dos progressos da criança através de meios intrínsicamente ligados à atividade do dia a 

dia do jardim de infância. Entre outros destacam-se: (i) a observação sistemática da 

criança a trabalhar e a realizar atividades; (ii) a realização de tarefas concretas e 

resolução de problemas; (iii) a documentação do processo de aprendizagem da criança 
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de diversos procedimentos como registos escritos, cheklists, fotografias, gravações entre 

outros (McAfee e Leong, 1997). 

O recurso a estes meios de avaliação resulta, numa descrição rica e compreensiva 

do que a criança sabe e pode fazer que revela o percurso de aprendizagem realizado pela 

criança e constitui material relevante para apoiar e suportar o processo de planificação e 

tomada de decisões, a efectuar pela educadora de infância para a construção de novas 

aprendizagens (Parente, 2004) 

A investigação revela que a documentação do processo de aprendizagem da sala 

de aula do jardim escola “O Sol” faz pate da “construção das jornadas de aprendizagem” 

e surge identificada de forma “explicíta”, através da observação sistemática das crianças 

a trabalhar e a realizar tarefas concretas. A realização de registos escritos dessas mesmas 

observações, numa pluralidade de instrumentos e grelhas de observação, previamente 

elaborados pela educadora, por áreas curriculares de acordo com os domínios propostos 

nas OCEPE e materiais específicos utilizados nas atividades pedagógicas  

Neste sentido, a análise integrada dos dados identificou dois níveis de recolher 

informação que procuram expressar o que a criança faz e realiza no contexto da sala de 

aula, nas atividades do dia a dia, baseada em tarefas “significativas” e/ou objetivos, tendo 

em conta conhecimentos e saberes sobre o processo de ensino e aprendizagem.  

Num primeiro nível identificaram-se os documentos produzidos pela educadora e 

por ela trabalhados, onde incluímos todos os instrumentos que dão apoio e suporte à 

regulação e (re)orientação da sua prática educativa. Aqui incluímos todos os instrumentos 

de registo de informação, onde se incluem as grelhas de registo especificamente 

elaboradas para o domínio da leitura e da escrita, bem como as grelhas de registo para o 

domínio da matemática e respetivos materiais manipuláveis de apoio (e.g., Grelhas 

mensais de: Grelha Leitura - Cartilha Maternal; Grelha Matemática – 1º e 2º Dons de 

Froebel; Grelha Matemática – 1º e 2º Dons de Froebel; Grelha Matemática – 3º e 4º Dons 

de Froebel; Grelha Matemática – Calculadores multibásicos ; Grelha Matemática – Blocos 

Lógicos ; Grelha Matemática – Cuisenaire; Grelha de Matemática - Operações/Situações 

Problemáticas; Grelha de Avaliação)  

Fazem parte deste grupo também as fotografias tiradas durante as atividades e 

reportagens elaboradas em função de temáticas, projetos ou visitas de estudo no 

exterior.  
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Num segundo nível incluímos todos os trabalbalhos que são realizados e 

construídos pelas crianças, quer sejam trabalhos realizados sob propostas apresentadas 

pela educadora (e.g., fichas de escrita e de matemática), quer sejam trabalhos de 

iniciativa própria (e.g., desenhos livre e/ou complemento a anteriores trabalhos ou aulas). 

Muitos dos trabalhos identificam-se com o que designámos por narrativas pedagógicas. 

Expressam muito do trabalho realizado em sala de aula, através de trabalhos de 

expressão e descrevem e documentam o processo desenvolvimento de aprendizagem 

vivido pela(s) criança(s), num determinado espaço educativo, a sala de aula, num período 

de tempo, um ano escolar, o bibe azul. 

 

9.2 A Observação 

A relativa importância atribuída à avaliação na educação pré-escolar tem um 

impacto considerável na prática a observação da(s) criança(s) a trabalhar e a realizar 

atividades na sala de aula do jardim escola “O Sol”. A observação é uma prática 

sistemática realizada pela educadora na sua práxis educativa. Com efeito, a prática de 

observação das crianças durante a da realização das atividades, em que estas estão 

envolvidas na realização de tarefas concretas e resolução de problemas, como acontece 

com a a utilização dos materiais manipuláveis, verificamos estar em presença de lógicas 

de avaliação que procuram acompanhar de forma continuada as aprendizagens das 

crianças, sendo a prática da observação das crianças uma práticai ntegrada que se 

desenrola num continuum ao longo dos vários momentos em que decorre a ação 

pedagógica.  

Numa apreciação geral a educadora de infância da sala de aula do jardim escola “O 

Sol” revela que a observação das crianças faz parte das sua práticas de avaliação.No 

discurso das entrevistas descreveu da seguinte-a da seguinte forma:  

(…) é um processo contínuo e sistemático em função das atividades desenvolvidas 

no processo de ensino-aprendizagem (...) Isso é quase contínuo, diário, como é 

que eu hei-de explicar, o dia normal começo a dar cartilha, logo no momento em 

que eu começo a dar cartilha e que a criança está a ler. Eu estou a observá-la, 

logo estou a avaliá-la, estou logo a ver se ela se lembra das letra, se lembra das 
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regras, se consegue ler a palavra, se sabe contextualizar essa palavra que leu 

numa frase, logo aí eu faço uma observação e uma avaliação, e neste caso tenho 

logo uma grelha onde registo. Se ela se mantiver na mesma lição, é porque 

aquilo não estava bem sabido, se ela avançar na lição, para a lição a seguir, é 

porque, realmente, soube ler, soube contextualizar, sabia as regras, sabia os 

“valores” das letras, e portanto sabia. Isto a nível da cartilha. 

 Por exemplo, da parte da matemática, também, sempre que eu dou uma aula de 

matemática, tenho também um registo escrito, onde, não faço logo ao 

momento, porque isso não é possível, aí não dá, porque enquanto na cartilha, 

eles vão à cartilha em grupos de três ou quatro, e os outros ficam sentados no 

lugar a realizar um trabalho de expressão escrita, na matemática eu estou a dar 

a aula para o geral da turma, não posso estar com uma grelha à frente e estar a 

registar logo ali, mas depois no final do dia, ou no momento que entretanto: 

imagine que a seguir tenha uma atividade que um outro professor, em que por 

exemplo eles vão para uma aula de ginástica, ou para uma aula de música, vou 

buscar a grelha e rapidamente ali preencho se eles, realmente, conseguiram 

realizar as construções, ou se fizeram as operações correctamente, se sabem as 

noções de quantidade se por acaso eu nesse dia eu dei: dezena, meia dezena, 

quarteirão (…) (E2JEJD). 

A prática de observação das crianças e o respectivo registo em grelhas específicas 

foi registada no decurso das observações realizadas dentro da sala de aula pela 

investigadora e encontra-se descrita nos protocolos de observações  

Questionada sobre os procedimentos que utilizava para recolher informação e 

documentar as realizações das crianças e seu desenvolvimento, a educadora relaciona a 

prática da observação com a recolha de evidências sobre as aprendizagens das crianças. 

A este proósito referiu: 

A observação foi a forma de recolher evidências sobre as aprendizagens das 

crianças. (…) na aula seguinte vai ser feita observação a toda turma para registo 

de avaliação e vai incidir, essencialmente, sobre manipulação do material; a 

colocação correcta das peças; a leitura das placas; o jogo das bases e o jogo das 

torres (O5JEJD); 
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Apresentamos, de seguida alguns excertos dos protocolos de observação que 

registaram os momentos em que a educadora procedia a registos após a observação das 

crianças:.: 

(…) a educadora utiliza a grelha de registos em simultâneo [Calculadores 

Multibásicos] após observação que fazia desde o início da atividade de iniciação 

à matemática, (…) Esta grelha permite-lhe registar a evolução do grupo, e de 

cada criança, quer o progresso da sua aprendizagem, quer as dificuldades em 

operacionalizar e concretizar a atividade proposta. Ao mesmo tempo, a 

educadora identifica se os objetivos definidos para a atividade foram atingidos 

pelas crianças, reúne informação que pode ajustar à planificação, se assim o 

entender, reorientando a sua ação para as dificuldades sentidas durante a 

atividade realizada, [afirmações produzidas durante a realização da atividade 

para o investigador] (…)(O7JEJD); 

(…) Desta vez a educadora recorre a uma criança para que seja ela a colocar o 

resultado no quadro. (…). Mas, agora, muitas crianças não conseguem realizar a 

operação com os calculadores multibásicos. A educadora necessitou de recorrer a 

exemplos práticos para que todos conseguissem alcançar o resultado. (…). A 

educadora visualiza aquilo que cada criança conseguiu fazer, verifica os 

resultados e anota nas suas grelhas. - Fá-lo ainda no decorrer desta atividade, 

vai identificando as crianças que não conseguem fazer, pois, este material 

permite visualizar aquilo que as crianças conseguem e as que não conseguem. Na 

leitura dos resultados que algumas crianças fizeram, a educadora registou, foi 

interagindo mais em particular com algumas (…) (O7JEJD). 

Em suma, a observação das crianças quando estas procedem à realização das 

atividades e executam tarefas concretas com propósito de conseguir operações e 

exercícios (e.g., leitura e matemática) são, uma prática sistemática de acompanhamento 

e regulação da aprendizagens, quer ao nível interativo, que se concretiza nas relações 

entre educadora e criança de forma direta e focalizada sobre “o que” se pretende 

observar, quer ao nível proactivo e informal quando ocorre de momentos não 

direccionados nem preestabelecidos anteriormente de informalidade de relações 

estabelecidas entre educadora e criança. A prática de observação sistemática 
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entendemos ser tomado com um elemento transversal a toda a ação pedagógica levada a 

cabo na sala de aula do jardim escola “O Sol”, evidenciando-se a sua presença num 

continuum que de desenvolve durante o desenrolar das atividades pedagógicas, pelo que 

se configura que a observação e registo são elementos constitutivos do processo de 

avaliação da práxis educativa no contexto educativo em investigação. 

  

9.4 Os Instrumentos e os Registos de Avaliação  

Focalizamos agora o nosso “olhar” nos procedimentos inerentes às práticas de 

avaliação que integram a prática pedagógica da educadora na sala de aula do jardim 

escola “O Sol”. A análise integrada dos dados recolhidos colocou-nos perante alguns 

dilemas de interpretação. Enquanto em alguns dos dados identificamos procedimentos 

que configuram a prática de uma avaliação formativa, em que a avaliação é o 

instrumento privilegiado de regulação contínua das intervenções e das situações de 

aprendizagem das crianças, de maneira a obter informação e evidências que permitam 

feedback às decisões a considerar na (re)orientação do processo da aprendizagem das 

crianças, por outro lado, os dados analisados também nos reenviam para a ideia 

globalizante, muitas vezes, entendida como um procedimento de controlo da qualidade 

do processo educativo. Inspirado no conceito de medida e na procura de verificação de 

cumprimento de objetivos previamente elencados, perspetiva que configura processos 

de avaliação sumativa, sendo que esta se interessa mais pelos resultados, do que pelo 

processo em si. 

Com efeito, os dados recolhidos eanalisados configuram estarmos em presença de 

duas lógicas de avaliação. Num primeiro plano, consideramos ser uma lógica de 

avaliação formativa em que são valorizados os processos que são utilizados para a 

recolha de informação e o modo “como” são implementados, com recurso a grelhas de 

registo e instrumentos em que a avaliação justifica a sua utilidade pedagógica ao permitir 

conhecer os progressos das crianças, possibilitando intervenções de acompanhamento e 

melhoria do processo ensino-aprendizagem de cada criança. Num segundo plano, 

consideramos ser uma lógica de avaliação sumativa, em que é valorizado o resultado 

dessa mesma avaliação, como produto de final do que é alcançado em termos de 
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progresso e aprendizagem da criança, ou seja, o resultado obtido depois de um certo 

tempo de aprendizem. Enquanto que no primeiro caso poderemos considerar que 

estamos em presença de uma avaliação para a regulação das aprendizagens, no segundo 

caso consideramos que estamos em presença de uma avaliação das aprendizagens na 

componente valorativa do resultado e da “excelência”. 

Neste sentido, e considerando para a operacionalização desta duas lógicas de 

avaliação a educadora utiliza uma pleiâde de instrumentos de registo para a recolha de 

informação, adiante apresentamos aqueles que objetivamente foram  

 

9.4.1 As Grelhas de Registo 

No que concerne às atividades relacionadas com a aprendizagem da leitura, a 

recolha de informação e de evidências efectua-se no decorrer das “lições” de Cartilha. 

Esta informação é registada numa grelha que serve também de suporte e orientação a 

essas “lições”. É utilizada de forma sistemática pela educadora (O3JEJD) (O12JEJD). A 

consulta desta grelha e a respetiva anotação da informação foi observada de forma 

continuada, durante a realização das aulas de cartilha, tendo sido registado em vários 

protocolos de observação, dos quais apresentamos os seguintes excertos: 

 

Ilustração 39 – As grelhas de registo 
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De seguida a educadora chama o grupo dois159. _De imediato, mais quatro 

crianças se dirigiram para junto de si. Consulta a sua grelha de registos da 

cartilha e informa que, hoje, o grupo terá que estar com muita atenção porque 

tinham que aprender o terceiro valor da letra “s”. _(…) Como a palavra “azul”. 

(…) necessitou de fazer explicações mais detalhadas com uma das crianças do 

grupo, pois esta não conseguia ler. Relembrou algumas regras [se é vogal ou é 

uma consoante? Qual é a sílaba forte?] (…) à medida que ia dialogando com as 

crianças foi sempre tomando notas (O12JEJD); 

 (…) Sempre que a educadora trabalhou individualmente com uma criança, 

terminou recorrendo ao registo na grelha que tinha junto de si (Anexo A - Grelha 

de Registos Cartilha de Novembro) Domínio da Linguagem Oral a Abordagem à 

Escrita Cartilha Maternal (O3JEJD).  

A identificação de grelhas para o registo de informação e a sua utilização como 

suporte e apoio às atividades foi descrito pela educadora da seguinte forma:  

 (…) “Grafismos tem grelha, cartilha tem grelha, a escrita tem grelha”. (…) As 

grelhas do contacto diário com os alunos, a participação na observação, também 

temos uma grelha de comunicação oral, nos três anos temos umas grelhas mais 

específicas que se relacionam com a autonomia – se é capaz de se vestir sozinho, 

se é capaz de apertar os sapatos, se já vai à casa de banho sozinho, se já lava as 

mãos sozinho. (…) Por vezes há a necessidade de haver várias grelhas. Há alunos 

que por exemplo dá para por que aquele vai no 5 [está a aprender o algarismo 5] 

e o outro vai no 1[está a aprender o algarismo 1]. Mas há outras situações em 

que são grelhas mais específicas, tem que ser uma grelha diferente dos restantes 

alunos (E1JEJD).  

A utilização das grelhas de registo como instrumento para registo avaliativo foi 

referido da seguinte forma na entrevista E1JEJ: 

                                                           
159

 Sempre que a educadora chamava um grupo pelo seu número, não havia necessidade de 
identificar as crianças pelo seu nome, elas levantavam-se espontaneamente e dirigiam-se para junto da 
secretária e do Livro da Cartilha Maternal. A composição dos grupos variava consoante o número da lição em 
que cada criança se encontrava no processo de aprendizagem de leitura. 
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(…) É, regista-se na grelha que no dia tal a criança passou para a letra tal com 

êxito. Há sempre uma adaptação da avaliação em função daquilo que a criança 

está a fazer, é isso exactamente (E1JEJD). 

Com efeito, a educadora refere que a recolha de informação para o processo de 

avaliação das crianças pode incidir, na componente da oralidade, através dos diálogos 

com as crianças ou através de trabalhos escritos realizados. A este propósito referiu:  

(...) umas vezes é só observação daquilo que eles me dizem, respostas orais que 

eles me transmitem, outras vezes é por fichas que eles realizam, onde estão, 

exactamente, aquilo que eu perguntei anteriormente, mas que eles vão ter que 

escrever. Tivemos a trabalhar a adição com o material no concreto, eles vêm as 

“pecinhas”, juntam as “pecinhas”, etc., depois a seguir, eu dou feito no papel com 

os algarismos, emque eles vão fazer exactamente o mesmo, o raciocínio é o 

mesmo. Eles vão somar ou subtrair, só que vão ter que fazer ali mesmo na 

folhinha. Eu, depois com as duas coisas e com a minha grelha, que tem vários 

parâmetros de avaliação, mas que depois, depende daquilo que eu estou a 

avaliar. E as fichas também se fazem de acordo com a grelha que eu tenho, e 

portanto uma coisa completa a outra (E2JEJD). 

O registo efectuado durante a observações O5JEJD e O6JEJD, referem a utilização 

de fichas escritas realizadas pelas crianças, como forma de analisar e evidenciar as 

aprendizagens realizadas sobre os conteúdos abordados no decorrer das aulas: 

(…) Como as crianças tinham o ensaio de Natal, tinham que finalizar a aula de 

calculadores multibásicos deixaram em cima das mesas todo o material 

utilizado, arrumando unicamente os calculadores dentro das caixas e, deixando 

as bases em cima das caixas. Depois do ensaio as crianças iriam realizar uma 

ficha para registo escrito e para ir para o seu dossiê. A educadora informou que 

este material não iria ser tão brevemente dado às crianças, para não se tornar 

repetitivo, e para que as crianças mantivessem o interesse, mas também porque 

havia todo um outro conjunto de materiais para trabalhar. No entanto, como não 

haviam finalizado a aula, havia a necessidade de trabalhar mais um pouco com 

os calculadores, para poderem realizar uma ficha as aprendizagens alcançadas 

(O5JEJD); 



Capítulo V - Estudo empírico: apresentação e interpretação dos dados 

 

313 

 

(…) A recolha de informação é feita através das fichas escritas sobre os exercícios 

ditados e a observação realizada durante a aula com os calculadores 

multibásicos - Durante esta manhã foram utilizadas fichas escritas, como 

complemento à aula de iniciação à matemática com os calculadores 

multibásicos, como estratégia pedagógica. A criança revela que compreendeu e 

foi capaz de resolver o exercício, quando consegue construir com os calculadores 

multibásicos, os exercícios ditados pela educadora, e também, quando consegue 

transferir para o papel aquilo que acabou de aprender. A relação entre os 

objetivos definidos em sede e plano de aula e a capacidade de cada criança 

realizar os exercícios, compreendê-los, permite à educadora verificar se foram, ou 

não, alcançados, sendo que a utilização de fichas escritas serve também de 

registo das aquisições feitas pelas crianças, valorizando-se aqui a dimensão 

cognitiva da aprendizagem, essencialmente ao nível da memorização e da 

compreensão (O6JEJD).  

A mesma situação verificou-se quando as crianças estavam a ter uma aula de 

matemática com o apoio do material manipulável “Palhinhas”: 

(…) A educadora realiza o registo de evidências de comunicação expressas pelas 

crianças. Mais tarde será feito fichas escritas, informa o grupo. (...) as crianças 

saem para a aula seguinte que não se realizará nesta sala. A educadora, de 

imediato faz algumas anotações numa grelha, e explica ao observador que tem 

que o fazer de imediato, e que sempre fazia assim. Utilizou a ficha de registo, do 

mês de Novembro destinada ao material. Explica a todas as crianças que mais 

tarde iriam realizar uma ficha, [mostrou-a] e no final do dia iria completar os 

seus registos sobre o que cada criança conseguiu ou não aprender.(…) o mais 

difícil será quando [as crianças] tiverem de fazer o exercício na ficha escrita, e 

isso vai acontecer, mais tarde, numa outra hora do dia - da parte da tarde, afirma 

(O2JEJD). 

A informação que as grelhas de registo fornecem para o processo avaliativo, foi 

também objeto de apreciação. Com efeito, a informação aí registada tem, por vezes, 

finalidades de avaliação, segundo as palavras da educadora do JEJD. Apresentam-se de 

seguida excerto de protocolo de observação que a este propósito refere: 
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(…) Há umas grelhas de registo em que eu faço a avaliação do que 

efectivamente eles fizeram oralmente, como por exemplo numa aula de 

matemática, ou numa aula de conhecimento do mundo, ou numa aula de 

linguagem oral ou abordagem à escrita, eu posso ter uma ficha de trabalho, e 

depois, através da correcção dessa mesma ficha de trabalho, eu posso ficar a 

saber se efectivamente eles ficaram a saber os conteúdos abordados (E2JEJD). 

O registo de informação no final de cada trimestre em grelhas foi igualmente 

objeto de referência por parte da educadora. Este registo é efectuado em grelhas que 

estão estruturadas de acordo com os conteúdos abordados nas aulas, que para além da 

identificação dos parâmetros previamente definidos, possibilita a elaboração de 

comentários sobre aquilo que a educadora julgue necessário saber sobre o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. 

 (...) nós temos uma grelha no final de cada período, que é preenchida não só 

com os parâmetros (cf. Anexo B) com as cruzinhas, onde está quantificado, 

digamos assim, as dificuldades, se não tem dificuldades, se aprenderam 

razoavelmente, se aprenderam com muita facilidade, e portanto os vários 

conteúdos, como também tem sempre um pequeno comentário no fim a dizer 

onde é que a criança tem mais facilidade (E2JEJD); 

A recolha de informação com recurso a grelhas de registo é efetuada pela 

globalidade das classes no jardim de infância. Numa primeira fase, de acordo com o que 

cada educadora se propõe atingir. Posteriormente, os elementos informativos nelas 

recolhidos servem para o preenchimnto de grelhas trimestrais, mais abrangentes, 

servindo desta forma propósitos avaliativos. Estas grelhas trimestrais são ao mesmo 

tempo documentos informativos do processo avaliativo a ser entregue aos pais.  

(…) nós temos grelhas mensais, todos. Desde os três anos até ao 4º ano, nós 

temos, temos grelhas mensais. Claro que essas grelhas são feitas, de acordo com 

aquilo com a pessoa se propõe atingir. E depois, trimestralmente, também 

fazemos, compilamos essas informações mensais que temos, fazemos um 

apanhado, e depois temos umas grelhas próprias trimestrais, mais específicas, 

mais abrangentes, são aquelas que entregamos aos pais, inclusive no pré-escolar 

também entregamos avaliação aos pais.”. Os momentos de avaliação não se 
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referem à avaliação que é feita no final do trimestre, mas sim aquela que vai 

sendo registada ao longo do processo (…) (E1JEJD. 

 

9.4.2 O Dossiê de Turma 

O dossiê de turma é um instrumento conjunto entre as educadoras que trabalham 

com o grupo de crianças dos cinco anos de idade, o bibe azul,  que engloba documentos 

de gestão pedagógica e funcional. Numa perspectia organizacional e de gestão de 

informação verifica-se a existência, a destrinça entre os elementos que fazem parte da 

documentação pedagógica e todos os outros de cariz informativo e funcional, como 

sejam: o projeto curricular de turma e os dados biográficos das crianças, ambos 

essenciais, como afirma a educadora: 

(...) temos um dossiê de turma onde temos isso tudo, (...) Nós temos a nível da 

pré-primária, duas coisas essenciais, temos para já um dossiê de turma onde está 

tudo o que diz respeito aos alunos, registo biográfico, essas tais grelhas de 

avaliação, os planos, onde está tudo organizado para qualquer momento que 

seja preciso consultar, está tudo aí registado, o projeto curricular de turma, 

pronto, tudo está nesse dossiê de turma. (...) [Temos] o mesmo projeto para as 

duas, e temos tudo dentro desse dossiê de turma, ela tem na parte pedagógica 

os alunos dela e eu tenho os meus. Depois, claro que, as dificuldades que por 

exemplo no projeto curricular de turma, as minhas dificuldades são por exemplo 

diferentes das dificuldades das dela. Eu trabalho de uma maneira e ela, depois, 

trabalha essas dificuldades da maneira dela, porque, nem sempre são as 

mesmas. Por exemplo, este ano, tenho vinte alunos com problemas a nível da 

fala, que foram casos que foram registados mesmo, que foram despistados por 

uma empresa de terapia de fala que veio mesmo cá à escola, que fez os despistes 

e que foram enumerados vinte crianças com dificuldades a nível da fala, e eu 

depois faço tudo isso, e isso está tudo organizado (E2JEJD). 

A nível individual a educadora refere que utiliza na sua prática educativa o seu 

dossiê:  
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(…) Claro que nós temos um dossiê nosso, onde estão todas essas fichas também 

arquivadas por áreas que não estão resolvidas, de onde nós fazemos as 

fotocópias para dar aos meninos, temos essas fichas todas arquivadas, e 

normalmente, juntamos aquelas fichas que nos foram mais úteis para fazer as 

grelhas de avaliação, juntamos também às grelhas de avaliação, portanto, no 

meu dossiê das grelhas de avaliação está não só a grelha, como também, por 

exemplo, faço a grelha dos calculadores (…) aquela ficha que eu achei que 

avaliava aqueles conteúdos, juntamente com a aula que eu dei e que vai para 

esse dossiê de avaliação, e depois, também, está no meu dossiê, no meu 

portfólio, digamos assim (E2JEJD). 

 

9.4.3 Processo do Aluno 

Como forma de agregação da informação que vai sendo elaborada ao longo do 

processo educativo de cada criança, nomeadamente as avaliações que vão sendo 

realizadas nas diferentes classes do pré-escolar que as crianças frequentaram, bibe 

amarelo, bibe encarnado e bibe azul. Também como toda a informação que as 

educadoras entenderem ser pertinente para o conhecimento no nível educativo 

seguinte, o 1.º ciclo do ensino básico, foi decidido pelas educadoras, a elaboração de um 

processo individual para cada criança. Desta forma, as educadoras pretendem reunir 

toda informação num só documento, para consulta sempre que for necessário e a 

transmissão dessas informações ao colega 1.º ciclo que recebe a criança no ano seguinte.  

(…) Nós dantes nem tínhamos processo de aluno, que foi outra coisa que nós 

agora introduzimos, também nova, exactamente para isso, para haver, e nós 

termos as avaliações todas juntas. O processo de aluno para o primeiro ano é 

obrigatório, as capinhas castanhinhas, mas para a infantil não havia 

propriamente um processo de aluno. Desde que começamos a fazer estas 

avaliações, e estes registos, e isto tudo, em que começámos a criar este processo 

do aluno. (...) Desde o ano passado. Quer dizer, nós já fazíamos, mas, nunca 

passávamos à colega a seguir, ficava para nós. Se houvesse alguém que quisesse 

saber alguma informação, dávamos a informação oralmente à colega, se a 

colega quisesse ler, lia, mas agora não, damos mesmo uma capa onde pomos 
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toda essa informação e passamos esse processo à colega a seguir, que depois, 

mete no processo obrigatório do 1º ciclo, mas portanto, vai lá a informação toda 

da infantil, uma cópia dessa avaliação, nós professores podemos também ficar 

com uma para nós, pronto, e mandamos uma para o processo do menino (…) 

(E2JEJD); 

 (…) temos os tais processos do aluno, onde agora constam esses processos dos 

alunos da terapia da fala e onde estão as avaliações do bibe amarelo, por onde 

eles já passaram, do bibe encarnado, e onde vão estar as avaliações do bibe azul, 

serão três por cada bibe, como são três períodos, três do bibe amarelo, três do 

bibe encarnado e agora vão estar três do bibe azul, que depois esse processo há-

de passar para o primeiro ano e depois há um dossiê por aluno (E2JEJD). 

 

 9.4.4 O Dossiê vs Capa pedagógica 

No que concerne à recolha de informação para a documentação pedagógica do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças são reunidos os trabalhos 

realizados pelas crianças durante o ano lectivo e é organizado um dossiê individual que 

no final do ano lectivo160 é entregue às respetivas famílias. Este dossiê engloba as 

realizações escritas pelas crianças, em fichas nas diversas áreas de conteúdo, desenho 

livre ou por temáticas e trabalhos de expresão livre. Estes trabalhos apresentam uma 

maior incidência na aprendizagem da escrita e no domínio da matemática161. Os trabalhos 

de grande dimensões, a utilização de diferentes materiais, como se verifica nos trabalhos 

na área das expressões, não podem ser incluídos neste dossiê, por isso, são construídas 

as “Capas”. O mesmo acontece com os trabalhos realizados pelas crianças de três e 

quatro anos de idade. 

(…) há um dossiê e uma capa, a capa é mais para trabalhos maiores, 

normalmente, de expressão plástica, que são folhas maiores e que estão 

guardadas nessa capa, que estão guardadas com as datas das realizações dos 

mesmos, desda mais antiga para a mais recente e no dossiê também todos os 

                                                           
160

 Ano lectivo – designação utilizada pelo Ministério da Educação quando se refere ao período em 
que as crianças têm atividades lectivas acompanhadas por educadoras e professores. 

161
 Cf. análise e consulta pelo investigador.  
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trabalhos que eles executaram e que são os tais trabalhos que nós avaliamos e é 

através desses trabalhos, dessa correcção desses trabalhos, que fazemos as 

nossas grelhas de avaliação, também são todos arquivados nesse dossiê e que 

está, exactamente, arquivado pelas mesmas áreas que estão nas planificações. A 

área da expressão e comunicação ou domínio da linguagem oral e linguagem 

escrita, depois, a área da expressão e comunicação do domínio da matemática. 

Depois, a área do conhecimento do mundo e área da expressão e comunicação, 

domínio da expressão plástica e depois, ainda, temos as capinhas da expressão 

plástica para por os trabalhos maiores, portanto todos esses trabalhos ficam 

todos arquivados e no final os pais podem nos consultar sempre que queiram, 

vêm cá desde que combinem com a educadora, podem vir cá à escola ver porque 

nós temos um horário de atendimento para os pais (...) e portanto, nesse dossiê, 

os pais também o podem ver, fica tudo arquivado e no final do ano lectivo o 

dossiê é do aluno. (E2JEJD); 

(…) Todos os trabalhos do aluno estão dentro de um dossiê. Na infantil não é 

dossiê, nos 3 e 4 anos é capa, depois dos 5 anos é que já é dossiê. Todos os 

trabalhos feitos durante esse ano estão registados neste dossiê que entregam ao 

aluno no final do ano. Temos um dossiê de grelhas mesmo (…) É individual, e que 

é visto de vez em quando por uma pessoa que vem cá inspeccionar no jardim-

escola e é visto por mim todos os meses (…) Cada aluno tem um dossiê. (…) É 

entregue ao aluno no final do ano (E1JEJD). 
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CAPÍTULO VI 

 

SÍNTESE INTERPRETATIVA 

 

 

Os Educadores têm a responsabilidade 

de não reduzir a educação àquilo que pode 

ser medido e observado e devem insistir que 

há muito para além dos simples factos. 

 

Stake (2004) 

 

1. Introdução  

Neste capítulo pretende-se responder às questões colocadas no ínicío do estudo, 

relacionando os dados apresentados no capítulo anterior com a revisão da literatura. 

Procura-se responder ao problema da investigação e interpretar os resultados de acordo 

com os pressupostos pedagógicos apresentados e as questões colocadas nos quatro Eixos 

de Análise apresentados no nosso modelo global de pesquisa. 

Assim, trata-se de interpretar e sistematizar os sentidos e os significados da 

“realidade” investigada nos contextos espaço, tempo e atores, nas relações e interações 

estabelecidas, nas atividades e ações realizadas, bem como nas práticas de avaliação daí 

resultantes. Trata-se, também de perceber as lógicas e dinâmicas de ação produzidas, 

construídas e mobilizadas, sistematizar e a partilhar os resultados obtidos. O conjunto de 

saberes produzidos provém do quotidiano da ação pedagógica em situações de 

aprendizagem informal nos três contextos educativos estudados. Os resultados obtidos 

poderão, eventualmente, vir a produzir possibilidades de fazer em outros contextos de 

educação pré-escolar. 
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2. A Avaliação na Educação Pré-Escolar: (Des) Construindo Conceções e 

Práticas 

 

Relembremos, então, os quatro Eixos de Análise apresentados do nosso modelo 

global de pesquisa foram: 

Eixo de Análise I. Questões relativas à correspondência entre conceções e práticas 

de avaliação na educação pré-escolar dos atores participantes no estudo; 

Eixo de Análise II. Questões relativas aos modos e estratégias de avaliação 

adotados na construção da ação educativa;  

Eixo de Análise III. Questões relativas à construção e desenvolvimento do processo 

de avaliação adoptado na prática educativa e correspondência com os modelos 

curriculares aplicados; 

Eixo de Análise IV. Questões relativas ao cruzamento e interdependência da prática 

de avaliação e às Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE, 1997).  

Tecer considerações às práticas de avaliação realizadas pelas educadoras de 

infância nas suas múltiplas intervenções e lógicas de ação pedagógica, nos anos escolares 

de 2007 e 2008, implica referir que nos deparámos com diferentes estratégias de 

intervenção que conferem diferentes sentidos da “realidade” da avaliação em educação 

pré-escolar.  

Da análise integrada dos dados emergiram três estratégias de avaliação, ancoradas 

em opções claras, pela aplicação de diferentes modelos curriculares de educação de 

infância, cujo referencial curricular e normativo converge nas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar (OCEPE, 1997). 

A investigação revelou, de facto a avaliação como uma atividade informada tanto 

ao nível das conceções que as educadoras de infância têm de educação, como ao nível 

das práticas educativas que realizam. A forma e o modo de conceber o ensino e a 

aprendizagem, as tarefas e as atividades promovidas e o papel assumido corporizam as 

três estratégias de avaliação que emergiram dos contextos educativos investigados. O 
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estudo revelou a complexidade inerente ao processo de avaliação na educação pré-

escolar e os desafios que se colocam a qualquer investigação na educação de infância. Os 

dados mostram os diferentes percursos metodológicos realizados por cada uma das três 

educadoras e a respetiva operacionalização das suas práticas de avaliação, 

contextualizadas e integradas na gestão do currículo. Não se trata de um estudo 

comparativo envolvendo as três salas de atividades e os atores participantes na 

investigação, mas sim a identificação e descrição dessas mesmas práticas de avaliação 

e a sua interpretação, interrogando a sua relação com os fundamentos teóricos, éticos 

e epistemológicos da avaliação em educação e a pedagogia da infância.  

Independentemente de quais as conceções de infância em presença, entendemos 

ser conveniente proceder a uma apresentação dos dados, separadamente, para cada um 

dos três processos de avaliação construídos e integrados em cada um dos contextos 

investigados.  

Neste alinhamento, os dados analisados da investigação revelaram premissas 

teóricas consistentes com modelos curriculares para a educação de infância, 

nomeadamente: i) o Modelo Curricular do Movimento da Escola Moderna (MEM), na sala 

de atividades “O Paraíso”; ii) o Modelo/Método Curricular João de Deus, na sala de aula 

“O Sol”; e iii) o Modelo Hight Scope articulado com Reggio Emilia, apoiado pela 

implementação do Projeto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias (DQP), na sala de 

atividades  do jardim de infância “O Vale”.  

Foi a riqueza e a diversidade de estratégias no desenvolvimento de práticas de 

avaliação na educação pré-escolar que os atores participantes da pesquisa mobilizaram, 

produziram e evidenciaram que nos permitiu um olhar interpretativo cuja síntese adiante 

apresentamos. Optámos por, recorrer à utilização do plural majestático porque, na 

acepção de ECO (2004, p. 170) presume-se: “(…) que o que se afirma passa a ser 

partilhado pelos leitores”. 

O compromisso ético com a educação de infância e as práticas de avaliação em 

presença nos contextos educativos estudados surgem identificadas como um fenómeno 

capaz de revelar conceções de quem a realiza, conforme nos propõe Parente (2004), mais 

do que um fenómeno de natureza técnica (Santos Guerra, 2003).  
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A interpretação do “acto” de avaliar na educação pré-escolar, assumido na nossa 

investigação, não será mesmo possível totalmente à margem das premissas teóricas dos 

modelos curriculares de educação de infância, pelo que implica reconhecer que tais 

premissas são formalmente ou cabalmente conhecidas pelas educadoras. Cada 

educadora cria a sua interpretação na construção da práxis de avaliação, na sua sala de 

atividades, pela interpretação e operacionalização que faz do modelo curricular 

adoptado. Assim, cada prática de avaliação é, por sua vez, uma construção educacional 

interpretativa ao nível teórico e prático.  

Com efeito, as práticas de avaliação nos três contextos investigados, corroboram a 

existência de um processo contínuo de monitorização e regulação das atividades e 

tarefas, devidamente integradas em premissas teóricas da pedagogia da infância, 

realizando-se, necessariamente, por referência, implícita ou explícita, a conceções, 

imagens ou representações da organização escolar (Lima, 2002, p. 17), ou seja, o jardim 

de infância. Nos três contextos educativos estudados é consensualmente reconhecido o 

princípio de que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa e 

que a sua operacionalização envolve estratégias e procedimentos organizados, 

sistematizados, reflectidos e adequados à especificidade de cada criança e do grupo. 

Situando a avaliação na educação pré-escolar, em ambientes formais de aprendizagem, 

em planos de diferenciação de outros níveis de ensino162.. As práticas de avaliação 

identificadas em contexto, espaço e tempo, configuram uma dimensão marcadamente 

formativa e/ou formativa alternativa, corroborando as propostas de Parente (2004) e 

Fernandes (2006). Numa abordagem interpretativa que se interessa mais pela construção 

do processo do que pelo resultado e que procura tornar a criança protagonista e 

interveniente, permitindo-lhe que vá tomando consciência do que já conseguiu e das 

dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassar.  

Neste sentido, as questões analisadas relativas à correspondência entre conceções 

e práticas de avaliação corroboram diferentes princípios em presença. As oportunidades 

da criança de agir e explorar, num ambiente “rico”, no sentido de desenvolver uma 

compreensão pessoal do mundo, são o foco central dessas práticas nas salas de 

                                                           
162

 Os níveis de ensino no sistema educativo português segundo a Lei de Bases, Lei n.º 46/86, de 14 de 
Outubro são: educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. 
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atividades “O Vale” e “O Paraíso”. As educadoras têm o papel de ensinar, acompanhar, 

(re)orientar, observar a atividade das crianças e de monitorizar o seu desenvolvimento. 

Realça-se o papel do grupo como um agente provocador do desenvolvimento intelectual, 

moral e cívico com uma forte ligação ao quotidiano. As atividades têm um significado 

funcional ao constituírem-se como algo que interessa e é útil para o grupo no seu 

contexto sociocultural. Esta forma de conceber a ação confere conteúdos curriculares 

dos quais resulta o papel assumido pelas educadoras na avaliação. Destaca-se a partilha 

de procedimentos entre educadora e crianças, nomeadamente ao nível do uso de 

instrumentos de regulação que providenciam informação e feedback sobre o trabalho 

realizado. Muitos destes procedimentos resultam de rotinas do quotidiano, interiorizadas 

e sistematizadas pelas crianças. Na sua globalidade, não são mais do que “actos de 

regulação” e monitorização para acompanhamento e gestão da vida da sala de atividades 

(e.g. utilização de mapas de tarefas, de presenças e de atividades). 

 No que concerne à correspondência entre conceções e práticas de avaliação na 

sala de atividades “O Sol” dos resultados obtidos reconhecem-se práticas de avaliação 

consistentes com a metodologia proposta pelo método João de Deus e respetivos 

fundamentos e pressupostos teóricos. Confirmamos a aplicação de procedimentos de 

avaliação que corroboram princípios filosóficos e teóricos associados a uma perspetiva de 

ensino tradicional, sugerindo-nos uma aproximação a uma práxis cujo referencial 

enforma em pressupostos teóricos da pedagogia “tradicional”, em que a educadora 

“ensina muitos como se fosse um só” (Barroso, 1995). Os propósitos da avaliação 

configuram uma perspetiva de avaliação “convergente” que reúne informação sobre 

conhecimentos e saberes de cada criança com base em objetivos, procedimentos, regras 

e valores, previamente definidos numa perspetiva temporal, numa visão de 

aprendizagem como tarefa individual, que possibilita à educadora ir acompanhando a 

evolução de cada criança, uma vez que recorre à observação e ao registo na “ação 

situada”, no momento em que esta acontece, quando a criança interage e manipula 

materiais e quando responde a perguntas e interrogações.  

Nas palavras da educadora, a avaliação permite-lhe verificar se os objetivos 

definidos em sede de planeamento foram, ou não, alcançados e, ainda, identificar as 

necessidades de alteração e reformulação para as atividades. Salienta-se que “o 
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princípio” da individualidade incorporado nos príncipios filosóficos e teóricos do Método 

João de Deus, é presença permanente.  

Deste modo, consideramos que a analogia epistemológica entre ensino tradicional 

e as práticas de avaliação em presença na sala de aula “O Sol” apresenta-se 

consubstanciada no papel desempenhado pelos atores participantes, na tomada de 

decisões de regulação e na correspondente utilização de instrumentos de regulação. Para 

a educadora da sala de aula do jardim de infância “O Sol”, a avaliação compreende um 

momento de extrema relevância, tornando possível identificar o que as crianças 

aprendem:  

 (…) É uma avaliação que é objetiva, rigorosa, séria e eficaz (E1JEJD); 

(…) Eu acho que é dos momentos mais importantes para nós. Para já, quando eu 

faço essa avaliação, vou também me recorrer de tudo o que fiz ao longo desse 

período, dessas tais grelhas que eu fui preenchendo, em que vou ver naquele 

aluno como é que as coisas correram para poder preencher correctamente essa 

grelha no final do período.  

É um momento dos mais importantes, a avaliação tem uma importância 

extrema porque é aí que eu vejo realmente se aquilo que eu planifiquei, aquilo 

que eu programei, aquilo que eu me predispus a fazer com eles, se realmente deu 

frutos ou não, se realmente eles aprenderam e conseguiram, excelente, se não 

aprenderam, pronto, então, a partir daí temos que reformular. (...) O que é que 

não está a correr bem, porque é que aquele aluno não está a aprender, 

reformular se calhar os objetivos, se calhar ele não tem capacidade para atingir 

os objetivos mínimos que traçámos ou os objetivos máximos e portanto, eles vão 

ter que ser reestruturados e por vezes, fazemos. Não será o chamado plano de 

recuperação como há para a primária, mas com aquele aluno se calhar vamos ter 

que trabalhar mais intensivamente, mais individualmente, para que ele 

acompanhe ou tente acompanhar de forma mais adequada o grupo e, portanto, 

esse momento é importantíssimo, porque, só depois de eu fazer essa avaliação, 

eu vou pegar em tudo o que foi feito ao longo do período, nas tais grelhas e isso 

tudo, vou pegar, vejo, avalio, e depois digo: “com este aluno no próximo período 
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temos de trabalhar assim, temos de fazer isto assim e assim” e, vou ter que pedir 

ajuda (…) por vezes, (E2JEJD). 

Com efeito, as estratégicas utilizadas pela educadora na implementação da prática 

avaliativa, na sala de atividades do jardim-escola “O Sol”, surgem intrinsecamente 

associados à aprendizagem da leitura e da escrita, com recurso às propostas 

metodológicas do Método João de Deus. O ensino faz-se de forma progressiva, através 

dos textos inscritos na Cartilha Maternal, numa simbologia adaptada à noção de 

“educação integral do indivíduo”, designadamente na sensibilização e “educação pelos 

valores”, que é dado a conhecer à(s) criança(s) através da análise da “fala”, enquanto 

“sistema de língua viva”163 e aplicado à ortografia. O que permite, desta forma, que cada 

criança tenha consciência da sua própria leitura. 

No que diz respeito à sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, as questões 

relativas à correspondência entre conceções e práticas de avaliação, os dados analisados 

configuram uma perspetiva construtivista da educação, em que a avaliação é sobretudo 

importante quando influencia o que é planeado (Fisher, 2005). Os seus procedimentos e 

regras metodológicas estão associados a uma pedagogia explícita de modelos 

curriculares como o Hight Scope e Reggio Emilia, com recurso à aplicação do Projeto 

Desenvolvendo a Qualidade em Parceria (DQP). 

A avaliação é entendida pelas educadoras como um processo “rigoroso e flexível”, 

que presupõe o envolvimento de todos os participantes no processo educativo da 

criança, educadoras, pais e crianças. Está apoiada por uma metodologia, cuja abordagem 

é, por inerência, qualitativa, em que todos “cooperam e participam” diretamente. Sendo 

a avaliação da qualidade uma tarefa valorativa (ME, 2009), a melhor forma de a executar 

é através do envolvimento activo dos participantes no processo, sendo a avaliação 

entendida como algo feito “com” os participantes e não algo feito “aos” participantes, 

sendo, por isso, todos chamados a participar nas diversas fases em que esta se desenrola.  

A relação entre a teoria e a prática de avaliação vai ao encontro de uma 

epistemologia análoga que se pode verificar através da fundamentação para o exercício 
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das práticas educativas em presença, como eixo estruturante. Esta fundamentação para 

ação deriva da reflexão sobre a prática, da análise e da avaliação efetuada à ação 

pedagógica concretizada e apoiada numa monitorização contínua no decorrer das 

experiências e situações de aprendizagem em concreto. 

A “edificação” da avaliação concretiza-se sob a égide do Projeto DQP, através da 

execução de um planeamento e de uma avaliação diagnóstica, enquanto estratégia 

global de ação, onde são identificadas as necessidades e preocupações dos pais, 

caracterizado o contexto, identificados os interesses das crianças e áreas predominantes 

e eventuais níveis de envolvimento. A preparação e organização do processo educativo 

concretiza-se através de um planeamento firmemente estruturado e de uma avaliação 

com recolha de informação objetiva e rigorosa, através de inquéritos aos pais e às 

crianças e, ainda, com os contributos e feedback de anteriores avaliações. 

As representações das educadoras sobre os procedimentos de avaliação levados a 

cabo para a aplicação do Projeto DQP foram identificadas como contributos significativos 

para a prática educativa, nomeadamente no que se refere: i) à identificação dos 

interesses das crianças; ii) na caracterização do contexto educativo; iii) nas expectativas 

dos pais; iv) no conhecimento de fragilidades, pontos débeis e preocupações a considerar 

para a construção dos planos de melhoria a realizar (e.g. espaços, almoços, cantina). 

No que diz respeito aos resultados obtidos em relação às questões relativas à 

correspondência entre conceções e práticas de avaliação, na sala de atividades “O 

Paraíso”, estes configuram a aplicação dos princípios e pressupostos orientadores dos 

seguidores do Movimento da Escola Moderna. Constatamos a vivência de uma prática 

democrática e organização partilhada, construída através da (re)construção de uma 

pedagogia de cooperação educativa, combinada diariamente, entre educadora e 

crianças, num processo de diálogo negociado em que todas as crianças podem participar, 

num exercício de democracia direta, com a negociação de tarefas e atividades.  

A implementação de um planeamento, enquanto elemento integrante do processo 

de avaliação, concretiza-se através de diálogos progressivamente negociados que tornam 

possível à educadora identificar e avaliar os interesses das crianças, através da escuta da 

sua voz. Evidenciando a existência, em primeiro lugar, de uma interdependância entre a 

avaliação e o planeamento, em que a avaliação se materializa no reconhecimento das 
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opiniões e saberes das crianças. Em segundo lugar, na relação existente entre uma 

“avaliação informal” e o “planeamento diário”, que ocorre num clima de continuidade 

nos momentos do acolhimento pela manhã e se expressa na capacidade de observar e 

estimular as crianças para participarem e intervirem, tendo sempre por base uma 

intencionalidade educativa inscrita nos referenciais das orientações curriculares para a 

educação pré-escolar. 

Os princípios e pressupostos pedagógicos da prática educativa centram-se na 

organização da sala e nos instrumentos de regulação, tal como acontece nas propostas 

do MEM. A organização da sala também inclui uma estrutura básica que fornece 

oportunidades para as crianças aprenderem e a educadora é responsável por esta 

organização. O papel da educadora inclui planear o ambiente e as atividades, monitorizar 

o trabalho das crianças e avaliar o grupo. Ao seu dispor tem um conjunto de 

instrumentos de regulação que a ajudam regular o que acontece na sala. 

 

3. A Avaliação e a Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar 

Da análise dos dados referente ao cruzamento das questões relativas aos modos e 

estratégias de avaliação adotados na construção da ação educativa, bem como a eventual 

correspondência com modelos curriculares adotados, em cada um dos contextos 

estudados, emergiu como tema, o que designámos por práxis educativa como lócus de 

avaliação na pedagogia da infância  

A relevância atribuída à avaliação apresenta um impacto considerável na gestão do 

currículo e na regulação e monitorização das atividades. A avaliação não é abordada 

apenas no sentido “estrito” e “formal”, descontextualizada e instrumentalizada, 

direcionada apenas para a obtenção de resultados, antes porém, revela-se como uma 

oportunidade ao nível do acompanhamento e suporte pedagógico capaz de informar e 

clarificar sobre a evolução e os progressos da(s) criança(s).  

Com efeito, a lógica da avaliação concretizada na sala de atividades do jardim de 

infância “O Vale”, situa-se numa lógica de monitorização e acompanhamento das 

experiências e situações de aprendizagem. Verifica-se uma correspondência entre as 

práticas de avaliação e a convergência dos modelos curriculares adotados (e.g., Reggio 

Emilia, High Scope e aplicação DQP), nos modos e estratégias utilizados, afigurando-se 
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esta relação como um elemento privilegiado na regulação sistemática das ações 

pedagógicas, enquanto factor de sustentação da práxis educativa (Formosinho, 1996). 

Verifica-se a presença de uma lógica de avaliação formativa enquanto “ideia de conjunto 

de práticas diversificadas, integradas no processo de ensino aprendizagem” (Parente, 

2006) que providenciam feedback e (re)orientam a construção e gestão do currículo, 

conferindo sentido à ação pedagógica, pelo que verificamos estar em presença de uma 

lógica de avaliação formativa de acompanhamento ao quotidiano da ação educativa que 

emerge numa perspetiva de avaliação como constituinte regulador da ação.  

Os dados analisados mostram que, na sala de atividades do jardim de infância “O 

Vale”, a gestão do currículo e a construção das jornadas de aprendizagem concretiza-se 

através de uma transdisciplinaridade que mobiliza a função reguladora da avaliação, 

monitoriza e acompanha a realização das atividades e (re)orienta a ação pedagógica no 

momento em que esta acontece, de acordo com os propósitos de uma avaliação 

formativa, contínua, sistemática e contextualizada. 

As práticas de avaliação observadas registam também a participação das crianças, 

pois incorporam uma necessidade de compreensão dos saberes adquiridos numa lógica 

de processos sociais, que se pode verificar no decorrer das rotinas e nas atividades de 

aprendizagem informal da ação pedagógica, como o arrumar os trabalhos nas pastas e 

dossiês, na seleção de trabalhos para o portfólio, na construção do livro de memórias, nos 

momentos de avaliação e autoavaliação.  

Com efeito, os dados analisados revelaram a presença da função pedagógica da 

avaliação, que prioriza o apoio e acompanhamento no exercício efetivo de uma avaliação 

formativa reguladora que subsidia decisões e ações e encaminha para (novas) 

oportunidades educativas. As educadoras aludiram aos momentos de reflexão sobre as 

atividades realizadas salientando que durante estes momentos de avaliação é possível 

criar oportunidades para cada criança se exprimir e participar no processo de 

autoavaliação dos trabalhos realizados.  

Salienta-se ainda, no que concerne à participação das crianças, os momentos de 

avaliação (e.g., acolhimento, análise das tarefas desempenhadas pelos “Responsáveis”) 

que se repetem com uma certa periodicidade e regularidade. Os dados mostram 

diferentes situações em que as educadoras sistematizam e avaliam os trabalhos 

realizados e, por vezes, (re)orientam com indicações para poderem ser continuados e 
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melhorados. A avaliação como processo de comunicação operacionaliza-se através da 

construção de diálogos e narrativas que servem de feedback ao desenvolvimento e à 

aprendizagem das crianças.  

Em suma, os momentos de avaliação e monitorização das atividades são utilizados 

para troca de opiniões “entre” e “com” as crianças, de modo a que a educadora perceba 

as suas preocupações e capte informações relevantes sobre cada uma e sobre o grupo no 

seu todo. O estudo evidencia a relevância do papel desempenhado pela criança, 

enquanto actor social, reconhecida como sujeito de cidadania (Ferreira, 2008), para a 

edificação do processo educativo. Os momentos de avaliação em cooperação 

manifestam-se naquilo que são as formas comuns de agir e a partir dos “pontos de vista” 

e opiniões das crianças, na escuta da sua voz (Formosinho et al, 2007). Com efeito, é 

através dos momentos de avaliação como processo de comunicação, que a educadora 

procura dar sentido às aprendizagens das crianças, aos seus interesses, motivações e, 

modos de pensar, criando oportunidades e ambientes de aprendizagem facilitadores do 

diálogo e da narrativa.  

Foram também identificados procedimentos no que reporta à formalização da 

avaliação numa perspetiva de comunicação e prestação de contas (accountability) 

enquanto resultado final do processo de ensino e aprendizagem. No discurso das 

educadoras, estes são momentos de comunicação pontual, para fornecer informações 

aos pais, situados no final do ano escolar ou no final do trimestre. São o resultado da 

recolha de informações obtidas no decorrer das observações e registos efectuados e 

dizem respeito à participação e envolvimento das crianças nas atividades e no trabalho 

pedagógico. A comunicação da avaliação destina-se aos pais e também aos órgãos de 

gestão e administração do agrupamento de escolas, bem como ao sistema educativo, 

nomeadamente nas situações em que se trata de projetos de âmbito nacional 

desenvolvidos a partir de ações propostas pelo Ministério da Educação.  

Quando foi solicitado às educadoras que identificassem os momentos destinados à 

avaliação, estes momentos foram assinalados com base em procedimentos formais 

associados às práticas instituídas no ensino básico, ou seja, aos momentos de reuniões 

implementados ao nível do agrupamento, tal como acontece com os restantes níveis de 

ensino. 
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Relativamente ao cruzamento das questões relacionadas com a construção do 

processo de avaliação e as questões relativas aos modos e estratégias adotados na 

construção da ação educativa e respetiva correspondência com os modelos currriculares 

adotados, a análise dos dados referentes à sala de atividades “O Paraíso” mostram a 

presença de um processo de monitorização sistemática associado à gestão do currículo, 

durante as atividades e experiências, numa linha de continuidade com o que 

previamente foi definido em sede de planificação diária. 

 Com efeito, os dados analisados revelaram existir abordagens e estratégias de 

intervenção educativa que configuram a presença do primado da “pedagogia 

participativa” (Oliveira-Formosinho, 2007) por oposição a uma “pedagogia transmissiva”. 

O lócus de avaliação numa perspetiva “sócio-construtivista” (Oliveira-Formosinho e 

Parente, 2005) integra a práxis educativa. Este pressuposto tem como fundamento a 

relação da avaliação com a gestão do currículo, evidenciada nas situações de 

aprendizagem, nas formas de comunicação e participação das crianças, construído em 

parceria “com” a(s) criança(s), na esteira do que propõe Fisher (2005).  

Os dados recolhidos reiteram “um olhar” atento sobre tudo o que se passa na sala 

de atividades por parte da educadora, a exigir uma adaptação à “realidade” das 

necessidades da criança e do grupo. A permanente atitude de escuta da educadora e dos 

procedimentos de observação das crianças, em situações de “aprendizagem informal”, na 

“ação situada”, permite-lhe regular a sua prática. Tal facto, configuram uma prática de 

avaliação formativa que decorre de modo interativo, negociado com as crianças, com 

carácter sistémico.  

Na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso” e na sala de atividades do 

jardim de infância “O Vale”, a avaliação concretiza-se no quotidiano da ação pedagógica e 

assume um papel regulador na construção e gestão do currículo, pelo que configura 

estarmos em presença de procedimentos no âmbito de avaliação formativa. A este 

propósito, os dados recolhidos registam a operacionalização de múltiplas atividades 

pedagógicas, incorporando os princípios e pressupostos educativos do Movimento da 

Escola Moderna, nomeadamente ao nível do planeamento da ação educativa e da gestão 

e organização dos espaços, tempos e tarefas, na gestão e (re)orientação das atividades e 

de toda a dinâmica educativa no momento em que esta acontece. As práticas de 
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avaliação fazem parte integrante da ação educativa, tendo sido verificado que a 

educadora se apoia, essencialmente, na recolha de informação através de registos e de 

observação, nas situações de “aprendizagem informal” e nos momentos de comunicação. 

Para o efeito, constrói instrumentos de registo e utiliza também todos os instrumentos 

de recolha de informação e de regulação associados às propostas curriculares do 

Movimento da Escola Moderna, nomeadamente O Diário, o Mapa de Atividades e o 

Mapa de Tarefas. 

Relativamente à avaliação como processo de comunicação, os dados analisados 

identificam momentos de comunicação que integram as rotinas instituídas na prática 

educativa, na forma de regulação cooperada, como propõe Niza (1998), nas reuniões do 

conselho, realizadas todos os dias na parte da tarde, e nas reuniões de conselho à sexta-

feira. Efectivamente, os momentos da comunicação identificados no nosso estudo, na 

sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”, mostram a construção e 

reconstrução de práticas sociais autênticas, pois através das opiniões que cada criança 

expressa, estas são objeto de apreciação e são submetidas à análise crítica das outras 

crianças. O sentido de resposta construído e a necessidade de responder ao “porquê” e 

“para quê” derivam de um contexto de exigências das próprias crianças, muitas das vezes 

em resultado de momentos de autoavaliação individual ou colectiva das tarefas e 

atividades realizadas que aconteceram no quotidiano da ação educativa. Normalmente, 

durante os conselhos são registadas ideias das propostas de projeto e as crianças falam 

das suas próprias ações. É feita uma revisão partilhada do dia onde as experiências são 

trazidas para o grupo e tem lugar a avaliação como constituinte regulador da ação. No 

conselho de sexta-feira é o grande momento de regulação da semana, a partir da leitura 

dos instrumentos (e. g., tabelas, o Diário), e onde têm lugar os primeiros planos para a 

semana seguinte. avaliação como constituinte regulador da ação. 

Efectivamente, a iniciação às práticas democráticas resultantes do processo de 

ensino e aprendizagem reproduzem efectivamente a apreciação crítica sobre o trabalho 

realizado por cada criança individualmente ou em grupo. São momentos de avaliação em 

que se analisa os trabalhos efectuados e é emitido um juízo avaliativo de cariz formativo, 

pois orienta as mudanças que podem ser introduzidas e/ou ajuda a compreender “como” 

e “porquê” devem ser realizadas determinadas tarefas e atividades. Esta avaliação 
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durante os momentos de comunicação tem como finalidade regular tanto as “eventuais” 

dificuldades ou necessidades das crianças, como também constituir uma atividade 

facilitadora da participação e envolvimento das crianças na sua própria aprendizagem. 

Foram também identificados procedimentos de comunicação da avaliação aos pais. 

Embora não participem no processo de avaliação, os pais são informados sobre as 

atividades e as formas de participação e envolvimento das crianças. Esta informação não 

configura, na sua essência, uma perspetiva tradicional de avaliação (e.g., sumativa e/ou 

classificativa), na medida em que se verifica a ausência de alguns dos elementos 

implícitos neste tipo de avaliação, nomeadamente resultados em forma de classificação. 

Contudo, não deixa de ser a apresentação do processo educativo desenvolvido por cada 

criança (produto), acompanhada de um conjunto de evidências documentadas. A 

educadora informa os pais e os familiares sobre o que se faz no jardim e a 

intencionalidade educativa subjacente, bem como os objetivos das atividades realizadas 

através da entrega de uma ficha de informação.  

A análise dos dados da sala de aula do jardim escola “O Sol” referente ao 

cruzamento do Eixo de Análise II e III, mostra os modos e estratégias adotados na 

construção do processo de avaliação e a sua correspondência com os modelos 

currriculares aplicados. Os dados evidenciam propósitos de avaliação que configuram 

uma perspetiva de avaliação convergente com uma avaliação “formal”, que reúne 

informação sobre conhecimentos e saberes da criança com base em objetivos, 

procedimentos e valores previamente estabelecidos, numa visão de aprendizagem como 

tarefa individual e independente do contexto em que esta ocorre.  

Neste sentido, os dados recolhidos na sala de aula do jardim escola “O Sol” 

remetem-nos para modos de intervenção educativa cujos princípios se fundamentam em 

premissas teóricas do Método João de Deus. Em termos globais, podemos afirmar que a 

aprendizagem ocorre num clima “tradicional”, em resultado de propostas de atividades 

pedagógicas apresentadas pela educadora, e incide, preferencialmente, na aprendizagem 

da leitura e da escrita e da matemática com apoio de materiais manipuláveis, em aulas 

estruturadas. A educadora observa e regista no decorrer da situação de aprendizagem 

em que a criaça participa, interpelando e interrogando cada uma, de modo a ser possível 

certificar-se sobre as aprendizagens. A função da avaliação tem como finalidade perceber 

e identificar as aprendizagens alcançadas por cada criança, as eventuais dificuldades, de 
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uma forma interactiva, através de diálogos e interrogações durante as aulas (e.g., 

Cartilha e Matemática) e de forma retroativa, quando a educadora corrige fichas e 

trabalhos escritos pelas crianças.  

Pelo que, consideramos que na sala de aula do jardim de infância “O Sol” verifica-

se a aplicação de um modelo curricular transmissivo, em que a atividade da criança se 

baseia em não cometer erros, não existe interação entres crianças de forma expontânea, 

pois a própria “arquitectura” e “gestão” do espaço é, em si mesmo, um impedimento. A 

manipulação e utilização de materiais pedagógicos apresenta-se totalmente estruturada 

em aulas e regulada por normas emanadas pela educadora, cujo papel incide na 

transmissão de orientações precisas para que as crianças as executem. 

Por comparação com os contextos educativos anteriormente apresentados “O 

Vale” e “O Paraíso”, verificamos que na sala de aula do jardim escola “O Sol”a construção 

do processo de avaliação a regulação do currículo faz-se através de práticas centradas na 

transmissão de saberes pela educadora, em tempos previamente fixados, em atividades 

colectivas (e.g., aulas de matemática com a utilização de materiais manipuláveis) e 

individuais (e.g., Cartilha Maternal), numa sequencialidade programática que exclui 

qualquer interferência e iniciativa das crianças. Deste desiquilibrío de relações entre 

educadora e criança(s) inferimos que estamos em presença de práticas que corroboram o 

primado da “pedagogia da transmissão” conforme sugere Oliveira-Formosinho (2007).  

Em suma, podemos afirmar que, nos três contextos de educação pré-escolar 

investigados, a avaliação assume-se como um elemento constituinte regulador da ação, 

numa interdependência dinâmica em que a bidireccionalidade que cada etapa incorpora, 

planeamento, implementação da ação e avaliação, influenciam e alimentam o processo 

de avaliação no seu todo. As figuras 7 e 8, apresentadas infra, procuram sistematizar os 

dados analisados e interpretados à luz dos fundamentos teóricos, éticos e 

epistemológicos da avaliação em educação e da pedagogia da infância. 
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Figura 7 - A Avaliação como constituinte Regulador da Ação 

 

 

 

 

Figura 8 – Funções e Tarefas da Avaliação na Educação Pré-Escolar 
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4. O Processo de Documentação 

As componentes da prática educativa referentes à elaboração da documentação da 

avaliação englobam um quadro de procedimentos abrangente que reflecte os muitos e 

variados aspetos envolvidos. Apesar das componentes serem distintas, estão, 

evidentemente, relacionadas umas com as outras, designadamente os procedimentos 

empregues para a recolha de evidências de avaliação e o registo da informação recolhida, 

a prática de observação sistemática das crianças e a construção de narrativas.  

A eficácia de cada um dos procedimentos, observação e registo, depende da 

eficiência com que cada um foi aplicado. A análise e reflexão sobre as informações 

obtidas completam e estão intrínsicamente interligadas no processo de documentação 

da avaliação. 

Dos diferentes procedimentos identificados na sala de actividaddes do jardim de 

infância “O Vale” destacamos aqueles que remetem para a recolha de evidências de 

avaliação, nomeadamente a prática de observação contínua e sistemática das crianças 

durante as atividades - “formal e/ou informal” - e os procedimentos que se referem à 

construção de narrativas. Os dados analisados incluem diferentes tipologias de 

instrumentos que ilustram as experiências de aprendizagem em que as crianças 

participam e elucidam sobre a relação entre os fundamentos teóricos que 

consubstanciam a prática avaliativa na pedagogia da infância, nas suas diferentes opções 

e a eventual correspondência com os instrumentos utilizados, nomeadamente: i) fichas 

de observações do Projeto DQP; ii) grelhas de registo; iii) caderno de registo; iv) 

checklists; v) incidentes críticos; vi) registos em suporte fotográfico e, vii) registos de 

audio e vídeo. 

Das narrativas que fazem parte da documentação da avaliação destacam-se: i) o 

Livro de Memórias; ii) os Portfólios; iii) a Pasta Pedagógica e; iv) os Trabalhos Colectivos. 

Cada uma destas narrativas, na esteira do que Oliveira-Formosinho (2009) designa por 

narrativas pedagógicas, têm em consideração diferentes finalidades e propósitos. Estas 

narrativas mostram o conjunto de trabalhos e experiências realizadas pelas crianças, em 

pequenos grupos, individualmente ou colectivamente descrevem e documentam o “acto 
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pedagógico”. Através delas são corporizados os princípios de uma avaliação alternativa 

com múltiplas possibilidades para as crianças manifestarem e exprimirem as suas 

aprendizagens e os percursos educativos desenvolvidos. 

A Pasta Pedagógica tem como objectivo informar as famílias das crianças sobre as 

experiências e trabalhos realizados ao longo da semana. Todos os fins de semana, esta 

Pasta vai para a casa de cada criança, tornando possível uma análise e avaliação da 

sequência dos trabalhos e projetos em que cada criança participou nessa semana. Na 

Pasta Pedagógica podem também ser incluídas informações adicionais relatadas pelos 

pais e relacionadas com a criança nos seus contextos de “vida”, ou seja, na sua própria 

casa, sobre relatos das vivências e atividades realizadas no jardim de infância e evidências 

de algumas aprendizagens alcançadas.  

 O Livro de Memórias, por seu lado, expõe e descreve os projetos e as principais 

atividades desenvolvidas durante o ano lectivo. Aquelas que maior expressão e sentido 

alcançaram para o grupo no seu colectivo, possibilitando, a qualquer momento, ser 

revisitado, bem como ser feita uma análise e uma avaliação ao trabalho realizado por 

qualquer um dos stakeholders. O Livro de Memórias incorpora diálogos e contributos 

com opiniões das crianças, transcritos por vezes pela educadora, mas que, na sua 

maioria, são textos (re)escritos pelas crianças. Os registos das experiências de 

aprendizagem são colocados sob a forma de trabalhos de expressão e através de 

fotografias.  

No que se refere aos Portfólios, enquanto prática de avaliação alternativa 

(Parente, 2004), estes concretizam uma das possibilidades aduzidas às educadoras para 

documentar pedagogicamente o trabalho realizado e, deste modo, desempenharem 

cumulativamente propósitos para que são concebidos. Possibilitar à educadora que 

conheça “bem” cada criança, uma vez que a construção dos Portfólios promove a recolha 

de informação ancorada na observação das experiências em que as crianças 

participaram. Ao mesmo tempo, proporciona informações valiosas sobre o envolvimento 

e participação de cada uma, no seu próprio processo educativo, constituindo, por isso, 

uma oportunidade para o conhecimento sobre o trabalho realizado e, ao mesmo tempo, 

o papel enquanto instrumento regulador. 
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Com efeito, a avaliação alternativa, através da construção de Portfólios, assume, 

na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, a dupla função de ensinar e a função 

de avaliar as crianças, sendo a convergência desta dupla função um elemento 

determinante na prática de avaliação alternativa concretizada. O que se pretende que as 

crianças aprendam fica registado através do processo de montagem percorrido na sua 

construção. O uso dos Portfólios evidenciou ser uma estratégia que conduz ao 

envolvimento familiar, à reflexão e auto-avaliação. A análise e interpretação dos dados 

recolhidos confirmam a participação das crianças na sua construção, em cooperação com 

as educadoras.  

Em síntese, entendemos que a construção destas narrativas, a Pasta Pedagógica, o 

Livro de Memórias e os Portfólios, que compõem e integram a documentação da 

avaliação na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, permitem monitorizar e 

(co)regular o processo educativo, obter feedback sobre a prática educativa, constituindo, 

por isso, uma base sólida de elementos informativos e avaliativos úteis para a realização 

de encontros e reuniões com os pais. Através da análise da documentação é dado a 

conhecer aos pais o percurso de aprendizagem percorrido e a evolução da(s) criança(s) e, 

assim, concretizarem-se práticas de avaliação alternativa formativa que favorecem o 

estabelecimento e desenvolvimento de uma articulação bidireccional entre os pais e o 

jardim de infância. 

No que concerne à sala de atividades “O Paraíso”, os dados analisados da 

investigação mostram que, para a documentação da avaliação, a educadora recorre à 

recolha de evidências através de um conjunto de estratégias e de instrumentos de 

regulação164 consentâneos com os adotados pelos seguidores dos príncipios e 

pressupostos do Movimento da Escola Moderna, destacando-se entre eles o Diário, o 

Mapa de Atividades, o Mapa de Presenças e o Mapa de Tarefas. Estes instumentos de 

regulação mostram constituir um regulador de toda a ação pedagógica, desde o 

planeamento e gestão das atividades até à avaliação, pois a sua utilização promove 

continuadamente a recolha de informação sobre as experiências de aprendizagem 

                                                           
164

 Segundo Folque os instrumentos de regulação que o grupo na sala de atividades no modelo do 
MEM são: O Mapa das Tarefas, o Mapa de Atividades, o Mapa de Presenças o o Diário de Turma.  



Capítulo VI – Síntese Interpretativa 

338 

 

informal realizadas no dia a dia, tornando-a disponível e visível para as educadoras, as 

crianças e os pais.  

Com efeito, a investigação mostra claramente a presença do entendimento do 

Movimento da Escola Moderna sobre a avaliação cooperada das aprendizagens 

curriculares das crianças. Foram identificados procedimentos que ancoram em premissas 

de uma avaliação comunicativa para a regulação cooperada do trabalho de 

aprendizagem, que decorre da informação progressivamente registada e analisada em 

conjunto, conforme propõe Niza (2006). A educadora recolhe amostras de trabalhos 

realizados que coloca exposto, nas paredes da sala,165 nos dossiês das crianças, de forma 

regular e continuada, depois de observar o que a criança faz e ouvir o que a criança diz. 

Por conseguinte, para documentar a avaliação de forma credível e sustentada 

pedagogicamente, a educadora da sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso” 

utiliza, a observação e o registo como componentes essenciais. Estes procedimentos 

mostraram ser capazes de fornecer elementos e dados sobre as situações de 

aprendizagem, integradas nas atividades e nos projetos em que as crianças participam, 

ao nível do seu envolvimento, dos interesses e os progressos que vão acontecendo no 

grupo e individualmente. Estes registos abrangem narrativas de acontecimentos, 

nomeadamente em: i) desenhos; ii) pinturas; iii) reprodução de histórias; iv) comentários; 

v) reprodução de textos escritos pelas crianças; bem como instrumentos criados e 

pensados para o efeito pela educadora, entre os quais: i) mapas de experiências; ii) 

trabalhos colectivos e; iii) esquemas de trabalho, e ainda, os instrumentos de registo 

associados às metodologias do modelo curricular do MEM: i) o Diário; ii) o Mapa de 

Atividades; o Mapa das Tarefas. 

Ainda, no que diz respeito à documentação da avaliação e à sua elaboração, os 

dados analisados mostram providenciar uma base orientadora para a modificação e 

ajustamento das estratégias de ensino e aprendizagem. Os dados analisados 

integradamente revelam que os elementos da documentação são utilizados como uma 

“fonte de ideias” para novas estratégias e são um apoio e orientação para as atividades 

pedagógicas a realizar, ao mesmo tempo que favorecem a informação dos progressos das 

                                                           
165

 Na esteira do que propõe (Cardona, 2007, p. 10), as paredes da sala também falam. Os trabalhos 
expostos nos placares e paredes evidenciam e documentam o trabalho realizada pelas crianças. 
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crianças. A informação contida nesta documentação é também utilizada para informar e 

partilhar com os outros o trabalho desenvolvido pela criança e/ou pelo grupo na sala de 

atividades, no intercâmbio entre salas de atividade e na comunicação com os pais. Ao 

partilhar informação recolhida e documentada, são criadas as oportunidades para 

mostrar informação detalhada e precisa sobre o que ocorre na sala de atividades.  

Em síntese, o processo de documentação na sala de atividades do jardim de 

infância “O Paraíso” mostrou possibilidades ao nível da descrição e do conhecimento que 

ajudam a tomar decisões informadas à educadora, capazes de criar oportunidades de 

aprendizagem que permitem que cada criança participe e colabore na sua construção. Os 

elementos que compõem a documentação da avaliação são reguladores da vida do 

grupo. 

Os dados analisados da sala de atividades do jardim escola “O Sol” mostram que a 

educadora recolhe informações e evidências para documentar a avaliação, procurando 

descobrir o que a criança sabe e pode fazer, direccionando a sua atenção, muito em 

particular para cada criança individualmente durante a realização das atividades. A 

educadora recorre a uma observação intencional e planeada das crianças, não de todas 

em simultâneo, mas de cada uma, do seu comportamento, da capacidade que cada 

criança tem para mostrar o que sabe e ainda o que precisa aprender 

Com efeito, da análise integrada dos dados da sala de aula do jardim escola “O 

Sol”, consideramos existirem dois níveis de recolha de informação para documentar a 

avaliação do processo educativo. Duas fomas de documentar o processo sobre o qual a 

educadora irá ajuizar e avaliar o que cada criança faz e realiza no contexto da sala de 

aula, considerando os objetivos fixados e as tarefas que considera “significativas”, tendo 

em conta conhecimentos e saberes sobre o processo de ensino e aprendizagem a 

realizar. 

Neste sentido, num primeiro nível identificamos os documentos produzidos pela 

educadora e por ela trabalhados, onde incluímos todos os instrumentos utilizados para 

monitorizar e que dão apoio à regulação e orientação da prática educativa realizada. Aqui 

incluímos todos os instrumentos de registo de informação, que documentam o processo 

de avaliação na recolha de informação, de forma rigorosa e onde se incluem as grelhas 

de registo especificamente elaboradas para o domínio da leitura e da escrita, bem como 
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as grelhas de registo para o domínio da matemática e respetivos materiais manipuláveis 

de apoio (e.g., Grelhas mensais de: Grelha de Leitura - Cartilha Maternal; Grelha de 

Matemática – 1º e 2º Dons de Fröebel; Grelha de Matemática – 3º e 4º Dons de Fröebel; 

Grelha de Matemática – Calculadores Multibásicos ; Grelha de Matemática – Blocos 

Lógicos; Grelha de Matemática – Cuisenaire; Grelha de Matemática - 

Operações/Situações Problemáticas). Fazem parte deste grupo, também, as fotografias 

tiradas durante as atividades e reportagens elaboradas em função de temáticas, projetos 

ou visitas de estudo no exterior.  

Num segundo nível, incluímos todos os trabalbalhos que são realizados e 

construídos pelas crianças, quer sejam trabalhos realizados sob propostas apresentadas 

pela educadora (e.g., fichas de escrita e de matemática), quer sejam trabalhos de 

iniciativa própria (e.g., desenhos livre e/ou complemento a anteriores trabalhos de 

aulas). Muitas delas identificam-se como o que designamos por narrativas pedagógicas, 

na esteira de Oliveira-Formosinho (2007). Expressam muito do trabalho realizado em sala 

de aula, descrevem e documentam esse trabalho num determinado período de tempo. 

Em suma, podemos afirmar que os procedimentos e práticas que documentam o 

processo de avaliação nos três contextos de educação pré-escolar investigados resultam 

de uma calendarização adaptada a cada um dos três contextos educativos. Trata-se, de 

um processo que resulta, preferencialmente, da prática de observação sistemática das 

crianças durante as atividades, no quotiadiano da ação pedagógica, nas situações de 

aprendizagem, com registo em instrumento criados para o efeito, em instrumentos e 

grelhas de registo que documentam e corporizam práticas de uma avaliação formativa 

alternativa, dos quais destacamos a construção de Portfólios, o Livro de Memórias, a 

Pasta Pedagógia e Trabalhos Colectivos.  
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Figura 9 – Calendarização, técnicas, instrumentos de documentação da avaliação. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSÕES 

 

“A avaliação está sempre em toda a parte 

Tanto a objectividade como a subjectividade são 

necessárias em avaliação” 

 

Stake (2004) 

 

O objectivo deste trabalho foi o estudo das práticas de avaliação realizadas em três 

salas de atividade de jardim de infância da educação pré-escolar, nos anos escolares de 

2008/2009. Com incidência especial na identificação no modo como os atores 

participantes organizam, vivenciam e operacionalizam essas práticas de avaliação e 

interpretar a sua relação com a pedagogia da infância.  

Para este estudo, definimos alguns pressupostos pedagógicos que relembramos. 

Um deles era que a avaliação devia acontecer em “situações informais” e generalistas, se 

possível integradas na ação do quotidiano diário da sala de atividades do jardim de 

infância. A identificação das práticas de avaliação não devia acontecer em atividades 

construídas especialmente para abordar temas relacionados com avaliação, mas 

acontecer no dia a dia, na sala de atividades do jardim de infância. Não pretendíamos 

saber quais os resultados das aprendizagens obtidos pelas crianças, quer no âmbito geral 

do grupo no seu colectivo, quer no particular com cada criança, decorrentes das 

situações de aprendizagem desenvolvidas.  

A partir das conceções de avaliação das educadoras, das descrições e narrativas a 

elas associadas e das observações que realizámos, tentámos, como primeiro ponto, 

identificar práticas educativas que incorporassem a avaliação no quotidiano da ação. 

Como segundo ponto, identificar se havia alguma relação entre essas mesmas práticas de 

avaliação e os modelos curriculares para a educação de infância aplicados 

respetivamente em cada um dos contextos educativos do estudo. 
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Na verdade, ao longo de todo o trabalho, pudemos verificar que as educadoras 

participantes no estudo procuraram não ter uma intervenção direta com a nossa 

pesquisa. Verificámos também, neste âmbito, que as crianças foram “orientadas” na 

produção de ações e atividades. Estávamos em presença de ambientes educativos 

promissores de aprendizagem (in)formal em situações do quotidiano. De acordo com a 

postura epistemológica de produção de conhecimento que encetámos, pretendemos que 

as conclusões finais deste estudo constituam, não só um momento de síntese e 

articulação de informações, mas também de interpretação e levantamento de questões. 

Com efeito, ao analisarmos, de modo mais específico, o processo de avaliação 

levado a cabo pelos atores participantes, tornou-se possível encontrar respostas para os 

objetivos principais colocados no primeiro capítulo desta tese. Para estes objetivos 

definiram-se quatro eixos de análise e formularam-se algumas questões fundamentais às 

quais este estudo pretendia dar resposta. Para lhes respondermos procurámos utilizar o 

referencial teórico e epistemológico que orientou o estudo, não deixando no entanto de 

recorrermos às proposta de Correia (1998, p. 600), que afirma «não é a teoria a explicar 

os dados, mas os dados a fornecerem indícios para uma explicação teórica de um 

fenómeno observado». Por isso, não procurámos partir de uma teoria já conhecida para 

justificar os dados recolhidos, mas tentámos descobrir, nos dados recolhidos, as razões 

para esses próprios dados.  

Consideramos, assim, que a conclusão final não ficaria completa se não se 

relembrasse os objetivos que serviram de fio condutor à investigação, para os confrontar 

com os resultados do estudo. Entendemos ser este o momento para nos interrogarmos 

sobre o desafio que inicialmente colocámos e perceber de que forma o trabalho que aqui 

apresentamos responde aos objetivos que nos propusemos alcançar. 

Assim, em primeiro lugar, tentaremos responder ao modo como os atores 

participantes organizam, vivenciam e operacionalizam as práticas de avaliação nos 

contextos de educação pré-escolar em estudo. Em segundo lugar, apresentar os 

resultados obtidos relativamente à relação entre as práticas de avaliação identificadas e 

os modelos curriculares da pedagogia da infância em cada contexto. 

Para podermos responder a estas questões temos de considerar, como ponto 

prévio, que, pelo facto de termos estudado as práticas de avaliação em três contextos de 

educação pré-escolar, só poderíamos tirar conclusões dentro dessas mesmas práticas 

observadas. Não nos é possível responder com uma abrangência que envolva todas as 
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atividades realizadas pelas crianças ou práticas de avaliação de educadoras de infância, 

em qualquer contexto de educação pré-escolar, de uma qualquer sala de atividades de 

jardim de infâcia e onde estas tenham produzido ações ou práticas de avaliação. Não 

podemos, portanto, responder com carácter generalista às questões que colocámos. 

Deste modo, a análise integrada dos dados recolhidos correspondente ao discurso 

das educadoras, à análise documental e à observação das diversas atividades, projetos e 

situações de aprendizagem que se realizaram nas salas de atividade dos três jardins de 

infância, nos anos escolares de 2007 e 2008, permite-nos responder à questão dentro do 

campo dessas atividades e, eventualmente, apontar uma direcção para uma perspetiva 

mais geral.  

Neste contexto, o estudo mostra três estratégias de avaliação que reflectem a 

complexidade inerente ao processo de avaliação na educação pré-escolar e os desafios 

que se colocam aos educadores de infância. Os dados mostram que a avaliação 

concretiza-se num processo que envolve comunicação, registo e documentação e é um 

fenómeno capaz de revelar conceções de quem a realiza (Parente, 2004). Verificámos 

características diferenciadas na construção de “sentidos” e “práticas singulares” nos 

espaços e tempos pedagógicos assumidos, tendo em consideração as diferentes opções 

na aplicação de modelos curriculares de educação de infância em presença. 

Na verdade, as práticas de avaliação identificadas apresentam-se como um 

processo sistemático de monitorização e regulação das atividades e tarefas, realizando-

se, necessariamente, por referência, implícita e explicíta, a conceções, imagens ou 

representações da organização escolar (Lima, 2002, p.17), ou seja, o jardim de infância. 

Os resultados mostram que o processo de avaliação serve para informar a(s) 

educadora(s) sobre áreas curriculares, sobre as necessidades da criança e para revelar 

em que medida o currículo desenhado foi ou não eficaz (Gullo, 1997). O processo de 

avaliação realizado em cada um dos contextos, através das diversas evidências recolhidas 

e organizadas mostra como é efetuada a gestão do currículo, ao mesmo tempo que 

permite concretizar uma planificação capaz de responder às necessidades e interesses 

das crianças (MacDonald, 1997).  

Os dados recolhidos no contexto natural e no decorrer das atividades do dia a dia 

da sala de atividades do jardim de infância, asseguram uma relação estreita entre os 
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conteúdos do currículo, as estratégias de ensino e os processos de avaliação. Os três 

contextos educativos estudados apresentam procedimentos que configuram o currículo e 

a avaliação como componentes integradas da educação pré-escolar, cujo referencial 

converge nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. As práticas de 

avaliação identificadas configuram uma dimensão marcadamente formativa, numa 

abordagem interpretativa que se interessa pela construção do processo e não apenas 

pelo resultado, procurando tornar a criança interveniente direta e colaborativa.  

Com efeito, no contexto do estudo, a pesquisa e a análise dos processos de 

avaliação realizados pelos atores participantes nas salas de atividades, revelaram 

procedimentos diferenciados ao nível: i) das estratégias e modos de operacionalização; ii) 

da participação; iii) dos papéis desempenhados pelos diferentes atores. Esta 

diferenciação revelou-se na diversidade de instrumentos de registo utilizados e nos 

modos de recolher e organizar a informação. O processo de documentação da 

aprendizagem da(s) criança(s) apresentou divergências de operacionalização o que 

reitera a necessidade de apreciação contextualizadora do processo. 

A análise das questões relativas às conceções e representações das educadoras 

sobre as práticas de avaliação dinamizadas revela que, estas enfatizam práticas que 

servem de “elo” à “continuidade da ação pedagógica”, na esteira do que nos propõe 

Hoffman (1996, p. 48), bem como possibilidades a uma maior reflexão sobre a forma 

como organizar o trabalho. Para as educadoras, a avaliação permite-lhes saber se a sua 

prática educativa está adequada às finalidades subjacentes ao seu projeto (e.g. curricular, 

docente) e ajudar e clarificar questões quando estas ainda não estão claramente 

definidas. O estudo mostra a relevância da prática da avaliação como uma possibilidade 

para uma melhor percepção sobre o tipo de atividades que predominam nas salas de 

atividades, nomeadamente na identificação das preferências individuais de cada criança 

e no tipo de trabalho realizado no quotidiano da ação pedagógica. Ao recorrer à 

observação informal para a recolha de elementos informativos ou “juízos avaliativos” 

(Pinto, 2005, p. 101), sobre a evolução das aprendizagens das crianças, é atribuído 

significado às respostas das crianças durante as atividades. A possibilidade da existência 

de uma “representação” sobre a resposta dada pela(s) criança(s) e/ou a realização da 

própria tarefa em execução verifica-se (como defende Niza,2006). 
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As principais estratégias utilizadas pelas educadoras incidem, preferencialmente, 

na observação (in)formal das crianças durante as situações de aprendizagem no 

quotidiano, bem como na prática sistemática de registo da informação recolhida. 

Verificámos que as educadoras realizavam observações da(s) criança(s) em situações 

diversas e com recurso a diferentes formatos de observação (e.g., observações para 

Projeto DQP), sendo de notar que a maior incidência recai na observação informal das 

situações de aprendizagem que ocorrem no quotidiano. Utilizam amostras de trabalhos 

que contêm evidências sobre a participação das crianças e, muitas vezes, constroem 

narrativas (e.g., Livro de Memórias, Pasta Pedagógica, Trabalhos de Registo). Para as 

educadoras, a prática de registo da informação recolhida sobre a participação das 

crianças e o seu envolvimento nas experiências e situações de aprendizagem potencia 

conhecimento sobre os progressos e a evolução da(s) criança(s) e proporciona 

informações que apoiam e reorientam nas suas intervenções e no planeamento do 

trabalho a realizar.  

O estudo revela que a recolha de informação sobre a participação das crianças nas 

atividades coloca a avaliação na educação pré-escolar em formas alternativas de 

avaliação que tornam possível esclarecer o itinerário de conceções e práticas de 

avaliação. A avaliação ganha visibilidade e exprime-se enquanto factor de regulação 

interna, nos momentos em que a(s) educadora(s) observam para intervir e para 

fundamentar as opções curriculares de acordo com os princípios de uma pedagogia 

diferenciada. Recolhem informação que interpretam e adaptam às atividades 

pedagógicas e ao desenvolvimento de uma aprendizagem “autoregulada”, como nos 

propõe Whitebread (2010). Segundo Parente (2004) esta recolha diversificada de 

informação favorece práticas de uma avaliação alternativa, adequada à criança em idade 

pré-escolar, e possibilita a comparação das diversas evidências e manifestações do 

desenvolvimento e da aprendizagem atuais com outras anteriores, da mesma criança 

(Shores e Grace, 1994).  

Verificámos que os procedimentos de avaliação para a regulação não se dão num 

momento específico da ação pedagógica. Acontece nos diferentes momentos em que se 

concretiza a ação educativa, em convergência com as orientações curriculares para a 

educação pré-escolar, nomeadamente na forma: i) ante-cursum - nos momentos prévios 
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à realização da ação, designada por avaliação diagnóstica; ii) in-cursum - durante o 

quotidiano das situações de aprendizagem, na monitorização e supervisão da ação e; iii) 

extra-cursum - nas situações de autoavaliação e heteroavaliação das crianças que 

ocorrem nos momentos de comunicação (e.g. conselhos, acolhimento, arrumação de 

trabalhos, etc.). As práticas de avaliação identificadas configuram práticas de regulação 

num processo contínuo e sistemático que procura acompanhar os interesses das 

crianças. Revelou ser um processo interativo e dinâmico, em que a tomada de decisão e 

adequação dos procedimentos utilizados pelas educadoras concretiza-se no 

desenvovimento de práticas de avaliação no âmbito da pedagogia da infância. 

No que se refere à correspondência entre as práticas de avaliação identificadas e a 

sua relação com os modelos curriculares para a educação de infância adotados, 

respetivamente em cada um dos contextos estudados, os dados analisados revelaram 

práticas de avaliação fundamentadas em premissas consistentes com princípios e 

pressupostos educativos dos modelos curriculares: i) o Modelo Curricular do Movimento 

da Escola Moderna, na sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso”; ii) o 

Modelo/Método Curricular João de Deus, na sala de aula do jardim de infância “O Sol”; e 

iii) o Modelo Hight Scope articulado com Reggio Emilia, apoiado pela implementação do 

Projeto Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias (DQP), na sala de atividades do jardim 

de infância “O Vale”. 

As práticas de avaliação utilizadas pela educadora na sala de aula “O Sol” 

revelaram ter um significado claro e consistente com a metodologia proposta pelo 

método João de Deus e respetivos fundamentos e pressupostos teóricos. Os dados 

evidenciaram propósitos de avaliação que configuram uma perspetiva de avaliação 

convergente com práticas de avaliação “formal”, isto é, que reúne informação sobre 

conhecimentos e saberes da criança com base em objetivos, procedimentos e valores, 

previamente estabelecidos numa visão de aprendizagem como tarefa individual e 

independente do contexto em que esta ocorre. As estratégicas utilizadas surgem 

intrinsecamente associadas à aprendizagem da leitura e da escrita. A educadora recolhe 

informações e evidências para documentar a avaliação, procurando descobrir o que a 

criança sabe e pode fazer, direccionando a sua atenção, muito em particular, para cada 

criança, individualmente, durante a realização das atividades e das aulas. 



Capítulo VII - Conclusões 

348 

 

Os dados analisados referentes à sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, 

revelam que a avaliação é entendida como um processo “rigoroso e flexível”, que 

presupõe o envolvimento de todos os participantes no processo educativo e a melhor 

forma de a executar é através do envolvimento activo dos participantes no processo, 

sendo a avaliação entendida como algo feito “com” os participantes e não algo feito 

“aos” participantes, sendo, por isso, todos chamados a participar nas diversas fases em 

que esta se desenrola.  

A “edificação” da avaliação concretiza-se sob a égide do Projeto DQP. A preparação 

e organização do processo educativo mostrou estar firmemente estruturado através de 

um planeamento e de uma avaliação baseada na recolha de informação objetiva e 

rigorosa, através de inquéritos aos pais e às crianças e, ainda, com os contributos e 

feedback de anteriores avaliações. Verifica-se a presença de uma lógica de avaliação 

formativa enquanto ideia de conjunto de práticas diversificadas, que providenciam 

feedback e (re)orientam a construção e gestão do currículo. Os dados analisados 

mostraram que na sala de atividades do jardim de infância “O Vale”, a gestão do currículo 

e a construção das jornadas de aprendizagem concretiza-se através de uma 

transdisciplinaridade que mobiliza a função reguladora da avaliação, monitoriza e 

acompanha a realização das atividades e (re)orienta a ação pedagógica no momento em 

que esta acontece, de acordo com os propósitos de uma avaliação formativa, sistemática 

e contextualizada. 

As diferentes tipologias de instrumentos ilustram as experiências de aprendizagem 

em que as crianças participaram, elucidam sobre a relação entre os fundamentos 

teóricos que consubstanciam a prática avaliativa na pedagogia da infância, nas suas 

diferentes opções, nomeadamente: i) fichas de observações do Projeto DQP; ii) grelhas 

de registo; iii) caderno de registo; iv) checklists; v) incidentes críticos; vi) registos em 

suporte fotográfico e, vii) registos de audio e vídeo. Fazem também parte da 

documentação da avaliação um conjunto de narrativas que mostram o conjunto de 

trabalhos e experiências realizadas pelas crianças, em pequenos grupos, individual ou 

colectivamente e, descrevem e documentam o “acto pedagógico”. Através delas, são 

corporizados os princípios de uma avaliação alternativa com múltiplas possibilidades 

para as crianças manifestarem e exprimirem as suas aprendizagens e os percursos 
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educativos desenvolvidos. Destacam-se entre as narrativas: i) o Livro de Memórias; ii) os 

Portfólios; iii) a Pasta Pedagógica e; iv) os Trabalhos Colectivos.  

Em suma, entendemos que a construção destas narrativas, que compõem e 

integram a documentação da avaliação na sala de atividades do jardim de infância “O 

Vale” permitem monitorizar e (co)regular o processo educativo. Permitem também obter 

feedback sobre a prática educativa, constituindo, por isso, uma base sólida de elementos 

informativos e avaliativos úteis para a realização de encontros e reuniões com os pais.  

No que concerne à análise dos dados referentes à sala de atividades nas questões 

relativas às práticas de avaliação e sua relação com os modelos currriculares adotados, 

foram identificadas práticas de avaliação que mostram a presença de um processo de 

monitorização sistemática associada à gestão do currículo durante as atividades e 

experiências de aprendizagem, numa linha de continuidade com o que previamente foi 

definido em sede de planificação diária. 

Os dados analisados revelaram existirem abordagens e estratégias de intervenção 

educativa que configuram a presença do primado da “pedagogia participativa” (Oliveira-

Formosinho, 2007), cujo pressuposto pedagógico se fundamenta nas formas de 

comunicação e participação das crianças na práticas de avaliação. A permanente atitude 

de escuta da educadora e os procedimentos de observação das crianças em situações de 

aprendizagem informal, na “ação situada”, revelou tornar possível a regulação da prática 

educativa. Os dados recolhidos registam a operacionalização de múltiplas atividades 

pedagógicas, incorporando os princípios e pressupostos educativos do Movimento da 

Escola Moderna, nomeadamente ao nível do planeamento da ação educativa e da gestão 

e organização dos espaços, tempos e tarefas, na (re)orientação das atividades e de toda a 

dinâmica educativa no momento em esta acontece. As práticas de avaliação fazem parte 

integrante da ação educativa, tendo sido verificado que a educadora se apoia, 

essencialmente, na recolha de informação através de registos e de observação informal, 

nas situações de aprendizagem e nos momentos de comunicação. Os dados analisados da 

pesquisa mostram que, para a documentação da avaliação, a educadora recorre à 

recolha de evidências através de um conjunto de estratégias e de instrumentos de 

regulação consentâneos com os adotados pelos seguidores dos príncipios e pressupostos 

pedagógicos do Movimento da Escola Moderna, destacando-se entre eles o Diário, o 
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Mapa de Atividades, o Mapa de Presenças e o Mapa de Tarefas. Estes instumentos de 

regulação mostraram constituir um regulador de toda a ação educativa, desde o 

planeamento e gestão das atividades até à avaliação. A utilização destes instrumentos 

promove continuadamente a recolha de informação sobre as experiências de 

“aprendizagem informal” realizadas no dia a dia, tornando-a disponível e visível para as 

educadoras, as crianças e os pais.  

Com efeito, a investigação mostra claramente a presença do entendimento do 

Movimento da Escola Moderna sobre a avaliação cooperada das aprendizagens 

curriculares das crianças. Foram identificados procedimentos que se fundamentam em 

premissas de uma avaliação comunicativa para a regulação cooperada do trabalho de 

aprendizagem, que decorre da informação progressivamente registada e analisada em 

conjunto, conforme propõe Niza (2006). A educadora recolhe amostras de trabalhos 

realizados que expõe nas paredes da sala e nos dossiês das crianças de forma regular e 

sistemática, depois de observar o que a criança faz edepois de ouvir o que a criança diz.  

Para documentar a avaliação de forma credível e sustentada pedagogicamente a 

educadora da sala de atividades do jardim de infância “O Paraíso” utilizou a observação e 

o registo como componentes essenciais. Utilizou os instrumentos de regulação, o Diário, 

o Mapa de Atividades, o Mapa de Presenças e o Mapa de Tarefas propostos pelo MEM e 

instrumentos criados e pensados para efeitos específicos, entre os quais se destacam: i) 

os mapas de experiências; ii) os trabalhos colectivos e; iii) esquemas de trabalho. A 

documentação da avaliação inclui também: i) narrativas ii) desenhos; iii) pinturas; iv) 

reprodução de histórias; v) comentários; vi) reprodução de textos escritos pelas crianças. 

A informação contida nesta documentação é também utilizada para informar e partilhar 

com os outros, nomeadamente no intercâmbio entre salas de atividade e na 

comunicação com os pais. Ao partilhar informação recolhida e documentada são criadas 

as oportunidades para mostrar informação detalhada e precisa sobre o que ocorre na 

sala de atividades, tornando-a visível, disponível e partilhável, conforme propõe Niza 

(2006). 

Em síntese, podemos concluir que nos contextos de educação pré-escolar 

estudados, a observação da(s) criança(s) em situações de aprendizagem e o registo da 

informação recolhida servem, sobretudo, para guiar e orientar o processo de 
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aprendizagem.  Servem também para elucidar e dar feedback à(s) educadora(s) acerca do 

envolvimento e participação da(s) criança(s) nas atividades. A regulação acontece no 

quotidiano e possibilita a sustentação para o desenvolvimento do trabalho de 

aprendizagem a realizar. Como afirma Niza (2006), avaliar significa produzir juízos de 

adequação e de valor. Avaliar é reunir informação sobre as coisas que com os outros 

produzimos ou nos apropriamos; é torná-las visíveis, disponíveis, partilháveis. 

 De facto, a construção do processo de documentação da avaliação, nos três 

contextos educativos estudados, revelou desempenhar uma importância fundamental. 

Os elementos que a integram são parte de uma avaliação alternativa que providencia 

informação útil e necessária para o conjunto de decisões que afectam a criança, não se 

limitando a ser uma colecção de amostras de trabalhos sem sentido ou de puros registos. 

Antes pelo contrário, o estudo mostra que a documentação é um elemento de avaliação 

alternativa que a educadora vai usando de forma formativa no decurso do processo 

educativo e através do qual (re)orienta, adequa e ajusta a cada criança e ao grupo nas 

suas propostas educacionais. Avaliar no entanto, também é «expor e comunicar, pôr em 

comum a participação de cada um numa comunidade de aprendizagem».(Niza, 2006).  

Em suma, a avaliação é um meio que fornece uma visão completa e compreensiva 

da realização da criança em contexto (Paulson et. al., 2004, p. 56). Pelo que cnsideramos 

que a documentação da avaliação apresenta-se como um meio de avaliação alternativa 

no âmbito da avaliação autêntica. Podemos afirmar que avaliar, em contextos de 

educação pré-escolar, permite conhecer o que a criança sabe e o que é capaz de fazer, 

quais são os seus interesses e motivações. Permite reconhecê-la como ser único com 

competências e individualidade e apreciar os seus progressos ao longo do seu processo 

educativo. A informação recolhida é o suporte documental que serve diversos propósitos 

da avaliação, entre os quais: i) planear e preparar o processo educativo no sentido de 

promover atividades mais responsivas e mais apropriadas a cada criança e ao grupo; ii) 

regular e monitorizar as aprendizagens no sentido de orientar e guiar a construção da 

ação pedagógica; iii) e comunicar e informar, sobre o processo educativo construído, pais 

e famílias e a organização escolar.  
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Reflexão Final  

Centrámos este estudo nas práticas de avaliação na educação pré-escolar. Não 

queremos terminar este trabalho sem uma pequena reflexão final, para deixarmos bem 

claro que esta investigação pode ser apenas uma pequena contribuição para a 

desocultação de práticas no domínio da avaliação em educação de infância.  

Ficamos na expectativa de ter contribuído com algum conhecimento acerca das 

práticas de avaliação implementadas nas salas de atividade de jardins de infância da 

educação pré-escolar. Mas o desejo de continuarmos a investigar questões no domínio 

da avaliação em educação e a sua relação com os fundamentos teóricos que a sustentam, 

são uma consequência natural do gosto com que desenvolvemos e terminámos este 

trabalho e constituem em si o principal resultado de tudo o que investimos ao longo 

deste tempo. 

Em termos globais, podemos dizer que a realização deste trabalho permitiu que 

nos enriquecêssemos, tanto no campo teórico como em relação às experiências de 

avaliação na educação pré-escolar concretizadas. No campo teórico, o contacto com os 

autores e perspetivas teóricas serviu para esclarecermos alguns pontos e consolidarmos 

saberes. Em relação à nossa permanência nas salas de atividade dos jardins de infância 

onde realizámos a recolha de dados, permitiu-nos ver que ainda temos muito para 

aprender nos contextos educativos, nomeadamente aqueles que são frequentados por 

crianças pequenas. 

Em relação à nossa intervenção no domínio profissional, podemos dizer que será 

seguramente enriquecida com novos conhecimentos teóricos adquiridos e com os 

ensinamentos ao nível pragmático. As conclusões deste estudo vão encaminhar as nossas 

preocupações científicas e pedagógicas no sentido de focar com mais atenção as novas 

linhas do saber e modos de agir no âmbito da avaliação em educação, em especial na 

implementação de estratégias pedagógicas que tenham em conta, alguns dos princípios 

orientadores do processo educativo na pedagogia da infância, entre os quais 

salientamos: i) a perspetiva holística da criança e da aprendizagem; ii) o carácter 

contínuo, sistemático e interpretativo do processo de avaliação; iii) a valorização da 
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participação das criançass no processo educativo; iv) a recolha de informação 

contextualizada em tarefas e situações de aprendizagem; v) a diversidade, o cruzamento 

e a complementaridade das informações sobre cada uma das crianças; e vi) a partilha 

com os pais e familiares. 

Se quisermos, realmente, contribuir para a compreensão dos processos avaliativos 

na educação pré-escolar, não podemos situar as questões meramente a nível 

instrumental. Antes porém, teremos, de penetrar no “mundo da infância”, isto é, na 

análise e caracterização da realidade específica dos contextos educativos, na procura de 

olhares e metodologias que se adequem e que possibilitem a interpretação dos percursos 

percorridos. No sentido que educadores e educadoras sejam capazes de responder 

adequadamente não só à diversidade das infâncias, observável nos diferentes contextos 

educativos, mas também a um profundo conhecimento da “realidade” onde intervêm.  

O estudo mostra que a avaliação põe a descoberto o currículo construído, bem 

como o designado “currículum oculto” dos educadores (Sanmartí, 2008). Sem dúvida que 

à volta da avaliação gira todo um trabalho escolar, que condiciona “o que” ensinar, 

“quando” ensinar, e “como” ensinar, quais os ajustes e adaptações que se devem 

introduzir para atender à diversidade de necessidades das crianças no decorrer das 

atividade nos seus contextos de aprendizagem. 

A inexistência de uma prática de avaliação sistemática e de formação adequada e o 

elevado nível de conhecimento que a especificidade da função educativa na educação de 

infância exige, coloca em debate a necessidade de reflectirmos sobre os desafios e as 

oportunidades que a avaliação coloca à educação pré-escolar. É no reforço da 

necessidade de conhecimento sobre o exercício de uma profissionalidade docente que os 

resultados e as interrogações do presente estudo deixam pistas em aberto para futuras 

investigações. A natureza transversal e integradora da avaliação na educação pré-escolar 

coloca em evidência a necessidade de clarificação de um quadro teórico que sustente e 

fundamente, de forma articulada e credível, a sua apropriação por parte de educadores e 

educadoras de infância.  

Salientamos a necessidade de uma mudança no “olhar” sobre práticas avaliativas 

dos profissionais da educação pré-escolar, uma vez que actualmente constitui uma das 

“dificuldades”. Sabemos, porém, que estas práticas avaliativas colocam em evidência um 
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vasto leque de constrangimentos do qual salientamos o próprio nível de ensino. 

Consideramos que a avaliação na educação pré-escolar tem uma dimensão formativa no 

processo educativo. 

A avaliar pelas práticas de avaliação que as educadoras participantes imprimiram 

com o grupo de crianças, no ano 2007/2008, nas salas de atividades, perspetiva-se um 

campo de possibilidades de reflexão relativamente ao conhecimento sobre modos e 

estratégias de construção da ação educativa na educação de infância, nomeadamente no 

que se refere à recolha de informação para o acompanhamento e monitorização da 

gestão do currículo e das aprendizagens das crianças. 

A assunção de que a avaliação na educação pré-escolar pressupõe a apreciação da 

aprendizagem e dos progressos da(s) criança(s) através de meios intrinsicamente ligados 

à atividade do dia a dia no jardim de infância, expressa o sentido fundamental que a 

envolve no apoio e na reflexão sistemática acerca das crianças. É “como elo na 

continuidade pedagógica” (Hoffmann, 1996, p. 48), que afirmamos que ensinar, 

aprender e avaliar são, na realidade, três processos inseparáveis. Assim, ficou 

efectivamente demonstrado no estudo que realizámos.  
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